Rechtbank Amsterdam
Team handelszaken
PROCESREGLEMENT VERKORTE PROCEDURE

Kenmerken van de verkorte procedure
De verkorte procedure is een bodemzaak die geen uitgebreide getuigenverhoren of
deskundigen-onderzoek vereist en die wordt behandeld op een wijze die grotendeels
overeenkomt met een kort geding (art. 254 e.v. Rv). Partijen moeten daar samen voor
kiezen en de zaak moet er geschikt voor zijn. Spoedeisendheid is - anders dan bij kort
geding - geen voorwaarde voor toelating tot de verkorte procedure en omdat het een
bodemzaak is kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire
beslissingen worden gegeven. Forumkeuze voor de rechtbank Amsterdam blijft mogelijk
(art. 108 Rv).
De zaak wordt op zo kort mogelijke termijn gepland op een zitting (comparitie na
antwoord) die is gericht op het toelichten van de zaak, het verzamelen van inlichtingen
en het onderzoeken van de mogelijkheid van een schikking. Komt er geen schikking, dan
wordt er naar gestreefd mondeling uitspraak te doen. Is dat niet mogelijk, dan wordt op
een termijn van maximaal vier weken schriftelijk vonnis gewezen.
Wordt nog geen eindvonnis gewezen, maar bijvoorbeeld nog een proceshandeling
toegestaan (akte of re- en dupliek) of toegelaten tot bewijslevering of een
deskundigenonderzoek bevolen, dan verloopt dat verder via de rol, zoals ook bij andere
handelszaken. De rechter die de zaak op zitting heeft behandeld, blijft de zaak
behandelen.
Voorwaarden voor toelating tot de verkorte procedure
De verkorte procedure wordt gevolgd op basis van vrijwilligheid en de rechtbank moet de
zaak voor de verkorte procedure geschikt vinden.
Niet geschikt zijn in ieder geval:




kantonzaken met een belang van minder dan € 5.000 of aardzaken;
zaken waarin niet beide partijen worden bijgestaan door een advocaat of een
professionele gemachtigde;
zaken die te ingewikkeld zijn of waarbij het gaat om een zeer groot belang
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Verloop van de verkorte procedure
1. Eiser dient met behulp van het aan dit reglement gehechte Aanvraagformulier een
verzoek tot toelating tot de verkorte procedure in bij het Planningsbureau
verkorte procedure handel van de rechtbank Amsterdam (hierna: het
planningsbureau). Dit kan per post of per e-mail. Hierbij geeft hij zijn
verhinderdata op over de periode van acht tot zestien weken na indiening van het
verzoek. Bij het verzoek wordt de concept dagvaarding gevoegd, alsmede voor
zover mogelijk verklaringen van getuige(n) en/of deskundige(n).
2. Het planningsbureau beslist onder verantwoordelijkheid van een rechter of de
zaak voor de verkorte procedure geschikt is.
3. Indien de rechtbank de zaak voor de verkorte procedure geschikt acht, zendt de
rechtbank de gedaagde een brief waarin wordt medegedeeld dat de rechtbank de
zaak geschikt acht voor de verkorte procedure en waarin de gedaagde wordt
verzocht binnen twee weken aan zowel de rechtbank als de wederpartij te laten
weten of hij daarmee instemt. Hierbij zijn gevoegd dit procesreglement en de
concept dagvaarding met producties.
4. Instemming met de verkorte procedure houdt in dat dit Procesreglement verkorte
procedure van de rechtbank Amsterdam op het geding van toepassing is. Met
wederzijds goedvinden wordt daarmee afgeweken van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, het Landelijk procesreglement voor civiele
dagvaardingszaken bij de rechtbanken en het Landelijk procesreglement voor
rolzaken kanton.
5. Als de gedaagde niet binnen de onder 3. genoemde termijn laat weten in te
stemmen, mag eiser er vanuit gegaan dat gedaagde niet met de verkorte
procedure instemt en wordt de gewone dagvaardingsprocedure gevolgd. Als
gedaagde met de verkorte procedure en dit procesreglement instemt, dient hij
tegelijk aan de rechtbank zijn verhinderdata op te geven en kenbaar te maken of
hij vrijwillig zal verschijnen. De verhinderdata moeten worden opgegeven over de
periode van zes tot veertien weken nadat gedaagde met de verkorte procedure
heeft ingestemd.
6. Het planningsbureau plant vervolgens een zitting en bericht partijen daarover per
post of e-mail. De zaak wordt zo spoedig mogelijk gepland, rekening houdend met
het zittingsrooster van de rechtbank en de verhinderdata van partijen, op een
termijn van ten minste zes weken, tenzij partijen een langere termijn zijn
overeengekomen (maximaal tien weken). Het vastrecht is door partijen
verschuldigd vanaf het moment waarop de zitting is ingepland.
7. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht (tenzij gedaagde heeft ingestemd
met vrijwillige verschijning), waarbij de gedaagde dient te worden opgeroepen te
verschijnen op de door de rechtbank bepaalde zitting.
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In afwijking van het bovenstaande kan eiser ook zelf contact opnemen met gedaagde en
het voorstel doen de verkorte procedure te volgen. Eiser zorgt er dan zelf voor dat
gedaagde het procesreglement en de concept dagvaarding ontvangt en dat gedaagde het
bij dit procesreglement gevoegde formulier invult en aan de rechtbank toezendt.
Indien wordt afgeweken van de normale regels van relatieve competentie, zal
voorafgaand overleg noodzakelijk zijn, omdat beide partijen daarmee moeten
instemmen.
Termijnen
Voor indiening van processtukken gelden de volgende termijnen:





Conclusie van antwoord
weken voorafgaand aan
Conclusie van antwoord
weken voor de zitting.
Conclusie van antwoord
de zitting;
Nagekomen producties:

zonder reconventionele vordering of incident: uiterlijk 2
de zitting;
met reconventionele vordering en/of incident(en): 3
in een incident en/of in reconventie: uiterlijk 1 week voor
één week voor de zitting.

Incidenten
Incidenten worden op de zitting behandeld en zo mogelijk wordt daarop mondeling
beslist, waarna - als de beslissing dat toelaat - de hoofdzaak direct wordt voortgezet. Als
op de incidentele vordering niet mondeling wordt beslist, wordt deze beslissing in
beginsel tegelijk met de beslissing in de hoofdzaak gegeven.
Bewijs
Van partijen wordt verwacht dat zij schriftelijke verklaringen van eventuele getuigen of
deskundigen zoveel mogelijk bij hun processtukken in het geding brengen.
Proces-verbaal
De rechter bepaalt, op verzoek van partijen of ambtshalve, of van de zitting een procesverbaal wordt opgemaakt.
Indiening stukken per e-mail
Naast indiening per reguliere post of afgifte bij de Centrale Balie kunnen de volgende
stukken per e-mail worden ingediend:
•
•
•

Aanvragen voor een verkorte procedure tot een maximum aantal bladzijden van
40 inclusief producties,
processtukken tot een maximum aantal bladzijden van 40 inclusief producties,
alle correspondentie.
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In alle gevallen gelden de volgende voorwaarden:
•

•

bijlagen mogen alleen als Pdf-bestand worden ingediend (dus geen andere
bestandstypen, links naar te downloaden bestanden, etc.) en moeten terstond
ook aan de wederpartij worden toegezonden
als in een zaak door een procesvertegenwoordiger vanaf een bepaald
mailadres berichten naar de rechtbank zijn gezonden, kan de rechtbank ook
naar dat mailadres berichten en documenten sturen.

Contactgegevens planningsbureau
Planningsbureau verkorte procedure handel
BRW-2
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
tel.: 088-361 1439
e-mail: Verkorteprocedurehandelamsterdam@rechtspraak.nl
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