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Verzoekschrift	  	  

•  De	  ontvangstdatum	  van	  het	  verzoekschrift	  wordt	  schriftelijk	  
aan	  partijen	  bevestigd	  (art.	  2.2.2	  Procesreglement).	  

•  Bij	  indiening	  verzoekschrift	  verhinderdata	  melden	  over	  een	  
periode	  van	  twee	  maanden	  (art.	  2.2.4	  Procesreglement).	  

•  Er	  kan	  worden	  voorbijgegaan	  aan	  de	  opgave	  van	  een	  te	  groot	  
aantal	  verhinderdata	  (art.	  2.2.4	  Procesreglement).	  

•  Een	  verzoek	  uitsluitend	  op	  nader	  aan	  te	  voeren	  gronden	  
wordt	  niet-‐ontvankelijk	  verklaard	  (art.	  2.2.5	  Procesregle-‐
ment).	  



Verweerschrift	  en	  nadere	  stukken	  	  

•  Een	  verweerschrift	  en/of	  een	  tegenverzoek	  moeten	  uiterlijk	  
10	  (kalender)dagen	  voor	  de	  dag	  van	  de	  mondelinge	  
behandeling	  worden	  ingediend	  (art.	  2.2.6	  Procesreglement).	  

•  Nadere	  stukken	  moeten	  uiterlijk	  5	  (kalender)dagen	  voor	  de	  
dag	  van	  de	  mondelinge	  behandeling	  worden	  ingediend	  (art.	  
2.2.7	  Procesreglement).	  

•  Een	  na	  deze	  termijn	  ingediend	  verweerschrift	  of	  na	  deze	  
termijn	  ingediende	  stukken	  kunnen	  door	  de	  kantonrechter	  
buiten	  beschouwing	  worden	  gelaten	  (art.	  2.2.6	  en	  2.2.7	  
Procesreglement).	  



Niet	  verschijnen	  verweerder	  	  

•  Eerste	  oproeping	  van	  verweerder	  voor	  de	  mondelinge	  
behandeling	  door	  de	  grifLier	  per	  (aangetekende)	  brief	  (art.	  
2.2.8	  Procesreglement).	  

•  Bij	  niet	  verschijnen	  van	  verweerder	  op	  de	  mondelinge	  
behandeling/geen	  verweerschrift	  kan	  de	  grifLier	  verweerder	  
opnieuw	  oproepen.	  

•  In	  plaats	  daarvan	  kan	  verzoeker	  verweerder	  per	  
deurwaardersexploot	  oproepen.	  



Splitsing	  	  

•  Art.	  2.2.9	  Procesreglement:	  	  

	  “Zaken	  die	  samenhangende	  verzoeken	  of	  vorderingen	  bevatten,	  
	  worden	  in	  beginsel	  niet	  gesplitst,	  tenzij	  dit	  uit	  oogpunt	  van	  een	  
	  goede	  procesorde	  noodzakelijk	  is.”	  



Gezamenlijke	  behandeling	  	  

•  Verzoekschrift	  art.	  7:686a	  lid	  2	  of	  3	  BW	  en	  daarmee	  
samengende	  vorderingen	  in	  kort	  geding	  ex	  art.	  254	  Rv	  of	  een	  
daarmee	  samenhangend	  verzoek	  ex	  art.	  223	  Rv	  worden	  	  in	  
beginsel	  gezamenlijk	  op	  zitting	  behandeld	  (art.	  2.2.10	  Proces-‐
reglement).	  

•  Onder	  bijzondere	  omstandigheden,	  in	  verband	  met	  de	  goede	  
procesorde,	  de	  spoedeisendheid	  of	  de	  complexiteit	  van	  de	  
zaak,	  kan	  worden	  beslist	  dat	  een	  afzonderlijke	  behandeling	  
plaatsvindt.	  



Uitspraak	  	  

•  Art.	  2.2.11	  Procesreglement:	  

	  “In	  zaken	  waarin	  een	  mondelinge	  behandeling	  heeft	  	  	  	  	  	  	  
	  plaastgevonden,	  wordt	  na	  afsluiting	  van	  die	  behandeling	  
	  uitspraak	  gedaan	  binnen	  een	  termijn	  van	  in	  beginsel	  vier	  
	  weken	  na	  de	  mondelinge	  behandeling.”	  


