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Amsterdam, september 2021 

 

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: 

• Achterstand in plannen van zaken 
• Aanwezigheid partijen op zitting 
• Spreektijd mondelinge behandeling 
• Vermelding belang van de zaak op H1-formulier 
• Formulering verstekaanzegging in hoger beroep 
• Overige aandachtspunten van de griffie 
• Telefonisch spreekuur rolgriffier 
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Achterstand in plannen van zaken 

Het afgelopen jaar zijn extra mondelinge 
behandelingen ingepland om de door de 
tijdelijke sluiting van de gerechts-
gebouwen ontstane achterstand in te 
lopen. Helaas vielen door Corona ook 
meer zittingen uit als gevolg van 
aanhoudingsverzoeken in verband met 
ziekte(verschijnselen) en quarantaine. 
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 
momenteel is de termijn waarop de 
behandeling gepland wordt 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 acht 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.  

 

Aanwezigheid partijen op zitting 

De voorkeur van het hof gaat uit naar 
een fysieke verschijning van partijen op 
zitting. Indien een (buitenlandse) partij 
niet fysiek bij een mondelinge 
behandeling aanwezig kan zijn, kan om 
deelname via een digitale verbinding 
worden verzocht. Neem hiervoor contact 
op met de griffie. 

Spreektijd mondelinge behandeling 

Sinds 1 augustus 2020 hanteert het hof 
in alle dagvaardingszaken een spreektijd 
van 10 minuten per partij. Voor die tijd 
was ook al in geselecteerde zaken 
ervaring opgedaan met een spreektijd 
van 10 minuten. De duur van de gehele 
mondelinge behandeling (voorheen 
pleidooi) is hetzelfde gebleven: anderhalf 
uur. 
De ervaringen van het hof met de 
kortere spreektijd zijn positief. 
Advocaten houden zich over het 
algemeen goed aan de spreektijd en er 
blijft meer zittingstijd over die kan 
worden benut om de zaak met partijen 
en hun raadslieden te bespreken en 
vragen van het hof te beantwoorden. 
Daarnaast is een van de doelstellingen 
van de nieuwe wijze van behandelen dat 
het hof meer tijd kan besteden aan het 
onderzoeken of een schikking kan 
worden bereikt. Het is dan ook van 
belang daarop voorbereid te zijn door de 
mogelijkheden van een schikking met 
cliënten te bespreken en te zorgen dat er 
iemand aanwezig of bereikbaar is die 
bevoegd is te beslissen, al dan niet 
binnen een bepaalde bandbreedte. 

Het hof zal met de advocatuur in gesprek  
blijven om ervaringen uit te wisselen 
over de verkorte pleittijd en over de 
recentelijk ingevoerde beperking van de 
omvang van de processtukken. 

 

Vermelding belang van de zaak op 
H1-formulier 

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 het bedrag van 
de vordering te worden ingevuld (in 
geval van een vordering van bepaalde 
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waarde), dan wel te worden vermeld dat 
het een vordering van onbepaalde 
waarde betreft.  
Een verwijzing naar het vonnis of de 
dagvaarding volstaat niet. Bij geen of 
onvolledige vermelding wordt het 
hoogste griffierecht in rekening 
gebracht. 

 

Formulering verstekaanzegging in 
hoger beroep 

In een eerdere nieuwsbrief (november 
2017) is aandacht besteed aan de 
formulering van de verstekaanzegging in 
hoger beroep. Omdat het nog niet altijd 
goed gaat – met nodeloze kosten en 
vertraging tot gevolg vanwege het 
moeten corrigeren van de aanzegging op 
de voet van artikel 121 lid 2 Rv - hierbij 
nogmaals een voorbeeld van een juiste 
formulering van de aanzegging: 

“indien een geïntimeerde advocaat stelt 
maar het hierna te noemen griffierecht 
niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven 
termijnen en formaliteiten in acht zijn 
genomen, het gerechtshof verstek tegen 
die geïntimeerde zal verlenen en hem 
niet in de gelegenheid zal stellen in 
hoger beroep verweer te voeren”. 

Het volledige eerdere bericht kunt u hier 
nog eens nalezen. 

 

Overige aandachtspunten van de 
griffie 

De griffie wordt vaak gebeld met vragen 
die terug te vinden zijn in het Landelijk 
Procesreglement. De griffie zal u 
voortaan met deze vragen verwijzen 
naar het desbetreffende reglement. 

Veel gestelde vragen betreffen: 

• maximumomvang processtukken 
raadpleeg artikel 2.11 LPR  

• aantal in te dienen memories 
raadpleeg artikel 2.12 LPR  

• termijnen en uitstel 
raadpleeg artikel 2.16, 2.17 en 
2.18 LPR: na de eerste termijn 
volgt eenmaal ambtshalve uitstel, 
u hoeft geen uitstelverzoek te 
doen (m.u.v. spoedkortgeding) 

• indiening van een nieuw aan te 
brengen zaak 
raadpleeg artikel 3.1 LPR: 
benodigde stukken moeten zijn 
bijgevoegd 

• inzending nieuwe stukken t.b.v. 
een zitting 
raadpleeg artikel 4.5 LPR: H12-
formulier in viervoud 

• 10 minuten spreektijd mondelinge 
behandeling 
raadpleeg Bijlage II artikel 11.2 
LPR  

Verder het verzoek om duidelijke 
aanduidingen te gebruiken voor 
processtukken en producties. Noem een 
stuk niet memorie/akte “in het incident” 
als wordt bedoeld “in incidenteel hoger 
beroep”. En maak bij het overleggen van 
het procesdossier onderscheid tussen 
producties en de gedingstukken in eerste 
aanleg.  
Zie voor aanwijzingen over de wijze van 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/nieuwsbrief-november-2017.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/nieuwsbrief-november-2017.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/nieuwsbrief-november-2017.pdf
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indiening van processtukken en 
producties artikel 2.8 LPR. 

Met het oog op de eenvoudige en 
duurzame afvoer van dossiers stelt het 
hof het gebruik van papieren of 
kartonnen tabbladen (in plaats van 
plastic) zeer op prijs.  

Tot slot het verzoek om niet te bellen 
met de vraag of een H-formulier, fax of 
poststuk is binnengekomen, de griffie 
heeft geen gelegenheid dit na te kijken. 

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 
Landelijk Procesreglement (versie 1 april 
2021) 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
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/OverHetGerechtshof/Organisatie/Pages/Sectorhandelsrecht.aspx
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