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Van de rechtbank

Pilot rolreglement bij het Gerechtshof Amsterdam

Het nieuwe rolreglement is vanaf 1 januari 

2013 van toepassing op alle zaken die na die 

datum zijn aangebracht. Doel van de veran-

deringen is het verkorten van de doorlooptijd 

bij civiele zaken.

Eerste conclusies

Hoewel het nog te vroeg is om betrouwbare 

conclusies te trekken over de doorlooptijden, 

heeft de pilot geleid tot merkbaar sneller ver-

loop van civiele procedures. In een kwart van 

de zaken die in de eerste twee maanden van 

2013 zijn aangebracht, is al voor september 

2013 arrest gewezen. Deze versnelling is 

ten dele toe te schrijven aan verkorting van 

de termijnen en ambtshalve handhaving 

daarvan. Daarnaast wordt in de betreffende 

zaken ook op zo kort mogelijke termijn een 

zitting gepland en arrest gewezen.

Niet alles is vlekkeloos verlopen:

■ Door de samenloop van de reeds 

lopende oudere zaken met de sneller 

lopende nieuwe procedures heeft het hof 

niet steeds voldoende capaciteit gehad 

om het werk op te vangen. Dit geldt in 

het bijzonder voor de griffi e.

■ Ondanks advocatuurbrede informatie 

bleek niet iedereen op de hoogte van de 

veranderingen. In de eerste maanden 

is daarmee rekening gehouden door in 

voorkomende gevallen een extra uitstel 

te verlenen. Inmiddels dienen advocaten 

rekening te houden met strikte toepas-

sing van de nieuwe regels.

■ Bij het aanbrengen van de zaak moeten 

altijd verhinderdata worden opgegeven, 

dit wordt zeer vaak verzuimd.

■ Er is onduidelijkheid over de regels voor 

nader uitstel op gezamenlijk verzoek. Die 

wil ik hierbij wegnemen. Indien klem-

mende redenen bestaan of indien de 

wederpartij met uitstel akkoord is, wordt 

eenmalig maximaal twee weken uitstel 

verleend. Bij een volgend uitstelverzoek, 

ook al is de wederpartij akkoord, dient te 

worden toegelicht waarom doorhaling 

van de zaak — later kan de zaak dan 

weer op de rol worden geplaatst — niet 

in aanmerking komt. In verband met die 

mogelijkheid wordt een tweede uitstel 

slechts bij uitzondering verleend.

 

■ In 2013 zijn opvallend veel pleidooien 

gevraagd. Wellicht bestaat bij sommi-

gen het misverstand dat, omdat al na 

aanbrengen een zittingsdatum is vastge-

steld, pleidooi in alle gevallen daadwer-

kelijk moet plaatsvinden. Dit is onjuist: 

bij beraad kan zoals gezegd in plaats van 

pleidooi ook arrest gevraagd worden of 

een andere instructie worden gegeven. 

Als arrest wordt gevraagd is de eerder 

vastgestelde zittingsdatum in beginsel 

de datum waarop de zaak in raadkamer 

wordt behandeld. Bij pleidooiverzoek 

dient het dossier in viervoud te worden 

overgelegd, bij arrest in enkelvoud. Volgt 

pleidooi, dan vindt dit in beginsel plaats 

op de daartoe reeds na het aanbrengen 

vastgestelde zittingsdatum. Deze datum 

moet dus steeds in de agenda worden 

gereserveerd.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn gaandeweg 

aangebracht in de pilot:

■ Het is niet nodig om reeds bij het aan-

brengen een procesdossier van de eerste 

aanleg aan te leveren, dit hoeft pas bij 

beraad.

■ Bij een aantal zaken waarvan een snelle 

afdoening wordt verwacht, zoals verstek-

zaken, wordt niet langer bij aanbrengen 

een zittingsdatum bepaald.

Inmiddels is besloten dat de pilot na 1 januari 

2014 zal worden voortgezet. Daarna zal een 

evaluatie plaatsvinden waarbij ook de erva-

ringen vanuit de advocatuur zullen worden 

betrokken om te beoordelen in hoeverre 

de gewijzigde regels landelijke navolging 

verdienen.

Meer informatie

Een toelichting op de pilot is beschikbaar 

via internet

(http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/

Gerechtshoven/Amsterdam/RegelsEnPro-

cedures/Documents/Aangepast-landelijk-

procesreglement-pilot-hof-Amsterdam-Vragen-

en-Antwoorden.pdf ), net als het nieuwe 

rolreglement

(http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/

Gerechtshoven/Amsterdam/RegelsEnProcedu-

res/Documents/Aangepast%20landelijk%20

procesreglement%20pilot%20hof%20Amster-

dam.pdf ).

Ervaringen en suggesties

De gerechtshoven zijn geïnteresseerd in uw 

ervaringen met de aangepaste procesre-

glementen. U kunt alle ervaringen aan ons 

sturen per brief of per e-mail. Uw ervaringen 

zijn voor ons een onmisbaar onderdeel van 

de pilot, voor bijsturing en evaluatie.

Wij hopen dat deze pilot bijdraagt aan een 

betere en kortere civiele dagvaardingspro-

cedure bij de gerechtshoven Wij danken u 

op voorhand voor uw medewerking en uw 

bijdrage aan het slagen van deze pilots.

Gerechtshof Amsterdam

Mr. C.J. Hummel, Waarnemend afdelings-

voorzitter civiel en belastingrecht
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