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Alle partijen op
mondelingen
behandeling
aanwezig!

Geen rolzitting, geen roldatum, geen dagvaarding tegen bepaalde datum/tijd.
De rechter beslist welke processtappen gezet of welke proceshandelingen verricht moeten

worden en tot welk moment, opdat hij/zij tot een oordeel kan komen.
Als er geen termijn is voorgeschreven in de wet en er ook in het landelijk procesreglement geen

algemene bepalingen voor indiening van stukken of voor andere proceshandelingen zijn
voorgeschreven, bepaalt de rechter in de desbetreffende zaak wat de termijn zal zijn voor de

eerstvolgende handeling.

Procesinleiding digitaal ondertekenen
door indiener: Advocaat,

verzoeker, eiser of gemachtigde
‘Procesinleiding’=
Digitaal formulier
op de webportal
van de rechtbank

I.p.v. dagvaarding of
verzoekschrift

Verzoek en/of eis
of vordering in
procesinleiding

bij rechtbank
ingediend

Geding is aanhangig

Verzoek?

Rechtbank
verantwoordelijk

voor oproeping v.:
Verzoek: belang-
hebbenden
Bestuursrecht:
bestuursorgaan

Ontvangst-
bevestiging

door rechtbankAltijd ontvangstbevestiging. Geen ontvangen? Dan procesinleiding niet ontvangen.

Oproepingsbericht
door rechtbank

aan indienerJa

Eiser
verantwoordelijk
voor oproeping
verweerder bij

vordering evt. icm
verzoek

Nee

Digitaal dossier
“Schriftelijke

uitwisselingronde”

Standpunten

Processtukken ter
onderbouwing van

standpunten

Termijn:
Uploaden tot

uiterlijk 10 dagen
voorafgaand aan
de mondelinge
behandeling

Door beide partijen 24/7 digitaal
indienen via de webportal met
DigiID of e-Herkenning
Een digitaal dossier is verplicht
voor advocaten en bedrijven

Verweerschriften

Berichten
notificatie bij

nieuwe stukken

Deurwaarder al
ingeschakeld?

Vordering: Wederpartij
Verzoek: Belanghebbende

Registeren in de
digitale omgeving
(webportal) van de
rechterlijke macht

Deurwaarder
inschakelen om

oproeping te
betekenen

Ja

Verstek verlenen
aan gedaagde

Verweerder
tijdig in geding
verschenen?

Nee Nee

Termijn om te verschijnen in geding / digitale omgeving:
Vordering: 2wkn nadat de eiser de oproeping heeft
bezorgd bij de gedaagde
Verzoek: 2wkn nadat de rechtbank de oproeping heeft
bezorgd bij de belanghebbende
Bij bestuursrechtelijke procedure: 4wkn nadat de griffier
het beroepschrift, of bij proforma beroepschrift de gronden
van beroep, aan bestuursorgaan heeft doorgezonden.

Wederpartij
Belanghebbende

Verzoeker
of eiser

Ja

Oproepingsdatum
>4wkn <6mnd na dag van
indiening procesinleiding

De registratiedatum is de
startdatum voor termijnen

= Verschijningsdatum

Mondelinge
behandeling

Termijn voor verweerschrift:
Kantonzaak / bestuursrecht: 4wkn

Andere zaak: 6wkn
na verschijningsdatum

Behandeling mogelijk binnen 15 weken na start van procedure
Partijen kunnen standpunten mondeling toelichten

Verkrijgen van inlichten van partijen
Schikking beproeven
Getuide / deskundigen horen
Regiezitting (video conferentie)

Afwijken is mogelijk bij onder meer:
Spoedeisend belang
Kortgeding procedure
Familierecht
Ondernemingsrecht

Geen pleidooi
Regievoering door rechter: afwijking is mogelijk, al dan niet op verzoek van
één van de partijen, uitgangspunt is de goede procesorde.

Rechter doet
schriftelijke
uitspraak

Ja

Procesverbaal van
de mondelinge

uitspraak

Digitale procedure
afgehandeld

Openbare digitale
publicatie

Vonnis
Beschikking

“Mijn Zaak”
digitaal

Geen bepalingen?
Dan bepaalt

rechter termijn
eerstvolgende

handeling

Uitspraak
mogelijk?

Ja

Nee “Mijn Zaak” voor stand /
voortgang van procedure,

betrokken partijen,
proceshandeling, hoeveel tijd

Zitting datumvoorkeuren
aangeven

Kan geluidsopname zijn ipv
papieren procesverbaal

Communicatie van rechter naar partijen vv tijdens de
mondelinge behandeling
Vermindering van administratieve werkzaamheden
(enkelvoudig digitaal ipv dubbel op papier)
Bekendmaking van uitspraken
Archivering van dossiers
Gerichte informatie over mediation of
schuldhulpverlening in Mijn Zaak

(Betekend)
oproepingsbericht
aan verweerder

Alle bij de zaak betrokken partijen hebben toegang tot de ingediende processtukken

(Digitale) start van de procedure
Verzoek: Belanghebbenden

Vordering: Wederpartij

24/7
Vordering instellen
Verzoek indienen

Mondeling verweer in
kantonzaken mogelijk, evt
voorafgaand aan
mondelinge behandeling

Mondelinge
uitspraak, ter

plaatse motivering
van vonnis

Oproepingsbericht
van rechtbank aan
indiener (eiser of

verzoeker) Termijn voor oproeping
door eiser: 2wkn na

indienen procesinleiding

Oproepingsbericht
door eiser of

verzoeker aan
verweerder

Direct door
deurwaarder

laten
betekenen?

Nee, eerst per
post/fax/e-mail

Opstellen (verkort)
procesverbaal
voor openbare

uitspraak

Mondeling, ter
plaatse

behandeling?

Nee

Indien uitstel nodig blijkt, moeten partijen daarvan tijdig en gemotiveerd bericht
ontvangen, met vermelding van de dag waarop de uitspraak wel tegemoet kan worden gezien.

Op basis van:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/24/memorie-van-
toelichting-vereenvoudiging-en-digitalisering-procesrecht/consult-mvt-alg-art-def.pdf

Appeltermijn
gaat lopen

Voldoen aan
substantiërings- en

bewijsaandrachtplicht

Datum van indiening
Wijze waarop verweerder in het geding dient te verschijnen
Rechtsgevolgen bij niet-verschijnen en bij te late betaling van
het griffierecht

Indiener

<2wkn

Binnen 2
weken? Ja

Niet-
ontvankelijkheid

Nee

Niet-ontvankelijk
bericht

Ja, kosten voor de deurwaarder
zitten altijd in de proceskosten

Indiener kan de procesinleiding
ook vooraf aan de indiening bij
de rechtbank aan de wederpartij
laten betekenen. De
deurwaarder stelt dan het
oproepingsbericht op en
betekent dit aan de wederpartij.
Eiser of verzoeker dient het
betekende exploot en de
procesinleiding direct in bij de
rechtbank.

Uitgangspunt voor uitspraak is 6 weken
na laatste proceshandeling

Kantonzaak / bestuursrecht: 4wkn
Termijn kan verlengd worden

Griffierecht verschuldigd
via iDeal betalen of <4wkn


