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Curaçao, 20 juli 2011

uitleg Procesreglement voor hoger beroep

 

L.s., 

Het is het Hof gebleken dat op drie punten het Procesreglement voor civiele zaken niet 

volledig en/of niet uniform werd toegepast. Teneinde met ingang van 1 augustus 2011 tot een 

zo volledig en uniform mogelijke toepassing te komen, deelt het Hof het volgende mee. 

1. De rolzittingen van het Hof zijn fysieke rolzittingen. Dit betekent dat op voorhand wel 

stukken kunnen worden aangekondigd en eventueel naar het Hof kunnen worden gestuurd, 

doch de stukken kunnen slechts op de rolzitting worden “genomen”. Een partij die tijdens een 

rolzitting een stuk wenst te nemen, dient dus, al dan niet vertegenwoordigd, ter rolle te 

verschijnen. Bij niet verschijning zal een op voorhand gestuurd stuk niet als genomen worden 

beschouwd. 

2. Art. 89 Procesreglement bepaalt in de laatste zin dat in kort geding-zaken een eerste uitstel 

dadelijk peremptoir is. Het Hof zal voortaan elke proceshandeling in een kort geding-zaak dan 

ook meteen voor P1 plaatsen. Partijen weten bij uitstek dat hun procedure een kort 

gedingprocedure is, zodat, indien het Hof een kort geding per abuis niet als P1 op de rol heeft 

geplaatst en een procespartij daar het Hof voorafgaand of tijdens de rolzitting op wijst, het 

ervoor moet worden gehouden dat de zaak voor P1 staat.  

3. Art. 95 Procesreglement bepaalt dat bij niet eerder overgelegde producties die een partij in 

het geding wenst te brengen, de termijn van art. 9 van dit Reglement van toepassing is. Dit 

betekent dat die producties tenminste drie dagen voor de zitting aan het Hof en de wederpartij 

moeten zijn gestuurd. In deze termijn moeten minimaal twee werkdagen zijn opgenomen 

omdat de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om die producties nog 

te verwerken. Dit houdt in dat stukken voor de rol die op dinsdag wordt gehouden, uiterlijk de 

donderdag daarvoor door het Hof (alleen in geval van mondeling pleidooi of behandeling) en 

de wederpartij (in alle gevallen) moeten zijn ontvangen. Voor de rol die op vrijdag wordt 

gehouden, moeten die stukken uiterlijk op de maandag daarvoor door het Hof (ook weer 

alleen in geval van een mondeling pleidooi of behandeling) en de wederpartij (in alle 

gevallen) zijn ontvangen. Mede gelet op het feit dat de procedure reeds geruime tijd heeft 

geduurd alvorens een zaak bij het Hof op de rol staat voor pleidooi en de tijd die doorgaans is 

verstreken tussen de betekening van de memorie van antwoord en het pleidooi, zal het Hof 
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deze regel ambtshalve toepassen. Dit houdt dus in dat producties waarvan tijdens de rolzitting 

niet komt vast te staan dat deze tijdig op voorhand zijn verstuurd, zullen worden geweigerd. 

Een uitzondering kan worden gemaakt indien de wederpartij geen bezwaar heeft tegen de 

producties en daarop niet wenst te reageren. 

Voor alle duidelijkheid wordt hier herhaald dat het Hof in geval van schriftelijk pleidooi niet 

op voorhand de producties hoeft te ontvangen. 

 

Mr. J.R. Sijmonsma, 

Coördinator Gemeenschappelijk Hof 

 
 


