Tijdelijke regeling handelszaken
in hoger beroep
Versie d.d. 26 juni 2020
Tijdelijke regeling Handelszaken in Hoger Beroep in verband met de maatregelen als
gevolg van het coronavirus.
De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiele Hoven (LOVChoven).

25 augustus 2020
I.

Tijdelijk afwijkende regeling voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven vanwege
de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (toepassing
uitzonderingsbepaling artikel 1.18 LPR):

Periode 18 maart 2020 tot 1 juli 2020:
In afwijking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de
gerechtshoven golden vanaf 18 maart 2020 tot 1 juli 2020 de volgende afwijkingen. Voor
het overige wordt het reglement onverkort toegepast.
1. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling wordt in beginsel
altijd verleend. Bij bezwaar van de wederpartij beslist de rolraadsheer.
2. De minimumtermijn voor alle proceshandelingen bedraagt vier weken, dus ook de
termijn voor fourneren wordt vier weken.
3. Als de proceshandeling waarvoor de zaak staat niet uiterlijk de dag na de roldatum is
verricht, wordt ambtshalve vier weken uitstel verleend, ook zonder verzoek van partijen
om uitstel en ook in het geval volgens het procesreglement geen uitstel kon worden
verkregen. Verval van recht wordt niet uitgesproken.
4. Nieuwe zaken worden gewoon ingeschreven, ook bij een geringe overschrijding van de
in art. 125 lid 2 Rv genoemde termijn voor indiening van de stukken ter griffie.
5. In spoedeisende zaken kan de rolraadsheer de afwijkingen buiten toepassing laten en
de gewone regels van het procesreglement hanteren.
Periode vanaf 1 juli 2020:
In afwijking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de
gerechtshoven geldt vanaf 1 juli 2020 voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke
algemene regeling het volgende:
1. Indien de termijn voor het verrichten van een proceshandeling is aangevangen voor 1
juli 2020 en nadien afloopt zonder dat de proceshandeling is verricht, en op grond van
het procesreglement geen uitstel kan worden verkregen, wordt nog eenmaal ambtshalve
een uitstel van vier weken verleend, ook zonder verzoek van partijen. Verval van recht
wordt in dat geval niet uitgesproken.
2. Op termijnen die aanvangen na 1 juli 2020 wordt het procesreglement in beginsel
onverkort toegepast.
3. Een verzoek om uitstel op grond van klemmende redenen die samenhangen met de
coronacrisis zal met de nodige coulance worden beoordeeld.
Voor het overige wordt het procesreglement onverkort toegepast.
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II.

-

Naast de zeer urgente zaken (paragraaf 2 Tijdelijke algemene regeling
zaaksbehandeling Rechtspraak) worden de volgende handelszaken in hoger
beroep aangemerkt als ‘urgent’ als bedoeld in paragraaf 3 van de Tijdelijke
algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (mits er voldoende
onderbouwing van urgentie is):
spoedeisende kort gedingen;
voorlopige voorzieningen binnen het kader van de bodemprocedure (artikel 223
Rv);
spoedeisende WWZ-zaken;
spoedeisende WSNP-zaken.

III.
1. Het gerechtshof bepaalt of een zitting plaatsvindt met fysieke aanwezigheid van
procespartijen en overige procesdeelnemers of online (via een telefonische
(beeld)verbinding). Aan de hand van de volgende criteria zal worden bepaald of een
zaak bij voorrang voor behandeling in een fysieke zitting in aanmerking komt:
emotioneel belastend;
kwetsbare partijen/belanghebbenden;
slechte digitale beschikbaarheid van partijen;
veel partijen en/of betrokken instanties;
enquêtes;
zitting gericht op onderzoeken schikkingsmogelijkheid;
hoge complexiteit van een zaak;
te verwachten lange duur van een zitting.
2. De volgende zaaksoorten kunnen op grond van de onder 1. genoemde criteria
generiek voorrang voor een behandeling in een fysieke zitting krijgen (zonder
andere zaken van fysieke behandeling uit te sluiten als dat op grond van genoemde
criteria nodig is):
Letselschades/arbeidsongevallen;
WSNP;
WWZ;
Urgente zaken van de Ondernemingskamer van hof Amsterdam.
IV.

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 Handelszaken in Hoger
Beroep.
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