
 

Werkinstructie ‘Verzoek 

verkorting minimale 

verschijntermijn’ 
artikel 117 Rv nieuw 

 

Procedeert u digitaal in een civiele vorderingsprocedure? En wilt u een verzoek 

indienen tot verkorting van de minimale verschijntermijn (voorheen 

dagvaardingstermijn)? In deze werkinstructie leest u hoe u de digitale 

vorderingsprocedure en de papieren verzoekschriftprocedure combineert.  

 

Artikel 117 NRv luidt:  

De in de artikelen 30a, derde lid, onder c (minimaal 4 weken), 115 (lid 1 minimaal 4 

weken, lid 2 minimaal 3 maanden) en 116 (minimaal 6 weken) genoemde minimale 

termijnen kunnen op mondeling of schriftelijk verzoek van de eiser door de 

voorzieningenrechter of, in kantonzaken, de kantonrechter, zo nodig onder het stellen 

van voorwaarden, worden verkort. De beschikking wordt vermeld in de procesinleiding of 

het exploot. 

1. Procesinleiding op grond van artikel 112 Rv of 112 jo 115/116Rv. 

 In uw procesinleiding meldt u dat u een verzoek doet tot verkorting van de 

minimale verschijntermijn.  

 Als minimale termijn waarbinnen de verweerder in de procedure kan 

verschijnen, kiest u voor de datum zoals opgenomen in het verzoek tot 

verkorting van de minimale verschijntermijn.  

 Bij de indiening van de procesinleiding in Mijn Rechtspraak, uploadt u ook 

het verzoek tot verkorten van de minimale verschijntermijn.  

 Dat verzoek dient u tegelijkertijd op papier in bij de voorzieningenrechter. 

Een afschrift van de procesinleiding voegt u als bijlage toe.  

 De rechtbank uploadt de op papier afgegeven beschikking op het verzoek.  

1.1. Afwijzing verzoek 

Als de rechter het verzoek tot verkorting van de minimale verschijntermijn 

afwijst, moet u de deurwaarder het oproepingsbericht laten wijzigen met de 

minimale verschijndatum volgens de wet.  

 

2. Procesinleiding op basis van artikel 113 of 113 jo 115/116 Rv. 

 U vraagt met een papieren verzoekschrift verkorting van de minimale 

verschijntermijn aan de voorzieningenrechter. Daarbij voegt u een concept 



 

2. 

 

van het oproepingsbericht met procesinleiding (conform het model op 

rechtspraak.nl). 

 De griffie heft griffierecht en geeft een papieren beschikking af.  

 Als het verzoek is toegewezen, uploadt u de beschikking verkorting termijn 

samen met het exploot met het oproepingsbericht en procesinleiding in 

Mijn Rechtspraak.  

 De griffie brengt het griffierecht voor de verzoekschriftprocedure in 

mindering op het griffierecht voor de procesinleiding. 

 

 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Model-oproepingsbericht-art--113-Rv.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Model-oproepingsbericht-art--113-Rv.aspx
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