Amended court rules for
interlocutory proceedings
(subdistrict sector) per 1
February 2017 (Dutch)
February 16, 2017
Per 1 februari 2017 is een nieuw rolreglement van kracht voor kort gedingen bij de sectie kanton van de rechtbanken,
waar onder meer huur- en arbeidszaken worden behandeld (artikel 93 Rv). Bij de ontwikkeling van dit rolreglement is
getracht om de werkwijze en –processen van de verschillende rechtbanken op het punt van de kort gedingprocedure
verder te harmoniseren, waarbij het belang van de justitiabele voorop stond.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het rolreglement (van 1 januari 2013) zijn vermeld in onderstaande
tabel.

Oude versie
(1 januari 2013)

Nieuwe versie
(1 februari 2017)

Indiening van stukken per fax is mogelijk,
mits het faxbericht niet lander dan 20
pagina's is

De eis van 20 pagina's is komen te vervallen

Bij stukken die in een vreemde taal zijn
opgesteld, diende een beëdigde vertaling te
worden overgelegd (tenzij het ging om korte,
eenvoudige stukken in het Engels, en de
kantonrechter niet anders bepaalde).

Het overleggen van een vertaling van een bijlage in de Engelse,
Franse of Duitse taal is in beginsel niet noodzakelijk, maar de
kantonrechter kan dit wel verlangen als hij dat nodig acht voor de
behandeling van de zaak. In artikel 1.6 worden nadere regels gesteld
die zien op vertalingen.

Als de eisende partij de zaak intrekt
spreekt de kantonrechter geen
proceskostenveroordeling uit.

Als de eisende partij de zaak intrekt en de gedaagde partij tijdig
daarna aan de eisende partij en de kantonrechter meedeelt een
proceskostenveroordeling te wensen, komt de aanhangigheid niet te
vervallen en beslist de kantonrechter over de proceskosten. In lijn met
de beantwoording van de Hoge Raad van een prejudiciële vraag op dit
punt1, dient de gedaagde deze mededeling te doen binnen veertien
dagen na de datum waartegen hij was opgeroepen.

1. Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, r.o. 3.8.3. ↩
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