112 vormvrij
112 exploot
112 exploot na vormvrij
Procedure is aanhangig bij upload procesinleiding dus voor (eventuele) betekening

Aanhangig

Procesinleiding
Opstart
Oproepingsbericht

Procesinleiding wordt opgesteld door advocaat
Advocaat dient procesinleiding in door invullen digitaal formulier in mijn rechtszaak
Oproepingsbericht wordt automatisch gegenereerd in mijn rechtszaak na upload
procesinleiding. In het oproepingsbericht is de procesinleiding geïntegreerd.
Advocaat moet per verweerder een oproepingsbericht aanmaken ivm persoonlijke code
Datumopties zijn beveiligd. Buitenland nog niet opgelost

113
Procedure is aanhangig na
upload 113-exploot dus na
betekening

Vergelijkbaar met
dagvaarding. Advocaat vult
113 model van
rechtspraak.nl in. Levert set
in Word aan aan GDW. GDW
verantwoordelijk voor
onderdeel oproeping zoals
nu de aanzeggingen.
Per verweerder een
oproepingsexploot ivm code

Oproepingstermijn

Tenminste 4 weken, max 6 maanden na indiening (want zo
heeft verweerder altijd ten minste twee weken)

Inlogcode

Inlogcode door griffie gegenereerd

Systeemkoppeling
Aanleveren

Nog niet. Wordt gebouwd.
Advocaat levert aan:
Oproepingsbericht per
verweerder met
procesinleiding. In het
oproepingsbericht staat
geen adres van
verweerder. Handmatig
aanleveren door advocaat.
Deurwaarder betekent bij vormvrij exploot: procesinleiding
met oproepingsbericht (btag dagvaarding)

Betekening

Termijn betekenen

Termijnproblemen

ATW
Retourneren

Upload

Termijn indiening
exploot

Oorspronkelijke termijn
wordt verlengd met vier
weken na de laatste dag
waarop verweerder moest
verschijnen. Notificatie van
verschijning of nietverschijning met datum.

Bezorgen binnen 14 dagen na
de dag van indiening

Betekenen binnen 14
dagen na de dag van
indiening procesinleiding.

Dus niet rekenen vanaf de
dag van verstrekken
oproepingsbericht!
Te laat: toch betekenen.
Als verweerder verschijnt
geluk. Vertegenwoordig je
verweerder: niet
verschijnen want nul en
generlei waarde.
Oproepingstermijn niet ATW want gekozen door partij.
Deurwaarder levert aan:
Exploot betekening, plus
oproepingsbericht met evt
aanpassingen. In PDF/A
Advocaat:
Upload exploot
betekening,
oproepingsbericht(en),
procesinleiding als setje in
pdf
Advocaat dient in uiterlijk
de dag voor de laatste dag
oproepingstermijn, tenzij
verweerder eerder is
verschenen. Dan niet
nodig. Toch doen ivm
liquidatie kosten.

Binnen 14 dagen na de dag
waarop verweerder uiterlijk
kon verschijnen. Anders niet
ontvankelijk!

Deurwaarder levert aan:
exploot betekening in PDF/A

Tenminste 2 weken, max 6
maanden na datum
betekening

Deurwaarder vraagt code op
via SNG en plaatst die in
oproepingsbericht
Ja
Advocaat levert aan:
Oproepingsbericht in Word
zodat gdw erin kan werken.
Ook omdat code bestaat uit
leestekens, hoofdletters etc.

Het exploot bestaat zelf uit
procesinleiding,
oproepingsbericht en relaas.
(btag dagvaarding)
Eerst betekenen.

Deurwaarder levert aan:
Exploot 113. In PDF/A

Advocaat:
Upload exploot 113

Onverwijld na betekening. In procesreglement staat dat
hiermee wordt bedoeld 5 werkdagen.

Niet nodig alles tegelijkertijd
te uploaden. Verweerder
heeft inlogcode maar er is
nog geen zaak. Treuzelen
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met upload, dan maar paar
dagen voor fatale datum
stukken inzien.
Verweertermijn

Na moment van verschijnen in procedure 111 lid 2 sub c jo 114:
4 weken kanton
6 weken civiel

Wijzigingen
oproepingstermijn
Herstel

Wijzigingen doorvoeren bij
renvooi
Herstel mogelijk bij exploot, mits uitgebracht voor de datum voor verschijning verweerder. Termijn wordt met vier weken (na
oorspronkelijk aangezegde uiterlijke termijn?) verlengd. Bij wijziging NAW expliciet doorgeven aan advocaat omdat het anders
niet in mijnrechtspraak verschijnt.
Indiening procesinleiding door advocaat, dus vóór betekening
Indiening exploot, dus ná
betekening. Risico bij laatste
dag exploot. Stel
betekening/completeren/
uploaden lukt niet. Beter:
112 met betekening
De minister zegt dat de upload van 112 dan wel de betekening onder 113 de verjaring stuit (Kamerstukken II 34212, p. 4). In de
literatuur wordt dat in twijfel getrokken.
Bij aanmaken oproepingsbericht, dus vóór betekening
Indiening exploot, dus ná
betekening
Risico als niet betekend kan worden, geen verhaal, verhuisd naar buitenland etc
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Overbetekenen procesinleiding binnen 8 dagen nadat procedure aanhangig is (dus na
Goede afstemming nodig. Eis
indiening). Als 112Rv wordt gevolgd ziet gdw dat niet. Risico verval beslag. Advocaat moet
hoofdzaak moet worden
vermelden dat er conservatoire beslagen zijn gelegd en dat er overbetekend moet worden.
ingesteld binnen bv 14 dagen
na beslag. Instellen is upload
wat moet gebeuren binnen 5
dagen na betekening maar
wel binnen die 14 dagen.
Derde kent eis hoofdzaak mogelijk eerder dan verweerder.
Betekenen/kennisgeven binnen bv 14 dagen na upload, maar
derde binnen 8 dagen na instellen.
Niet mogelijk
Oproepingstermijn
Niet mogelijk
Oproepingstermijn minimaal
minimaal 4 weken en
4 weken en maximaal 6
maximaal 6 maanden
maanden

Aanhangig (ivm
vervaltermijn)

Stuiting verjaring
Griffierecht

BRP
VISH, DBR etc
Conservatoir onder
derden of op
aandelen op naam

Lidstaten Europese
Unie

Overig buitenland
(Dus ook de landen
binnen Europa maar
niet lid van de
Europese Unie)

Art 63
Producties

VOW
Verzet 143 Rv

Hoger Beroep
Cassatie
Uitgesloten
Systeemfout

Niet mogelijk

Termijn vangt aan op de
dag na kennisgeving
oproepingsbericht.
Daarom geen datum, maar
termijn noemen.

Termijn vangt aan op de dag
na kennisgeving
oproepingsbericht.
Daarom geen datum, maar
termijn noemen.

Oproepingstermijn
minimaal 3 maanden en
maximaal 12 maanden.

Bewijs kennisgeving zsm
uploaden
Oproepingstermijn minimaal
3 maanden en maximaal 12
maanden.

Niet mogelijk

Termijn vangt aan na de
Termijn vangt aan na de dag
dag van indiening van de
van betekening aan parket
procesinleiding.
OM.
Kantoorbetekening ex artikel 63 Rv is mogelijk, ook bij buitenlandse verweerders Op 7 juli 2017 heeft de HR een weeffout in
407 Rv hersteld. We mogen er wel van uitgaan dat de 30a Rv termijn (4 weken-6 maanden vanaf indiening) geldt
Worden niet betekend. Wel een productielijst betekenen. Producties worden geupload, per productie een bestand van max 25
MB
Geen afwijkende termijn meer
Nee

Nee

Nee

Verplicht 113
Geen inlogcode want
heropening
Verzet tegen niet-KEI blijft
niet-KEI want heropening
geding
113 uitgesloten

Wijzigingen aanzeggen ipv
renvooi

113 uitgesloten
Kort geding, schadestaat, octrooi, kernenergiewet, renvooi
Eigen systeem plat: probleem
Systeem rechtspraak plat: binnen een dag na herstel systeem uploaden is in orde. Griffie tot 20:00 uur bereikbaar, ook op
zondag.
Aan dit basisschema is met zorg gewerkt. We verstrekken dit basisschema kosteloos en kunnen niet aansprakelijk worden
gehouden als er iets niet helemaal zou kloppen. We zullen het schema de komende tijd blijven actualiseren.
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