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Geachte heer, mevrouw,

Herinnert u zich nog de uitnodiging voor de bijeenkomst
‘Effectief Procederen’ in 2020?
Met groot enthousiasme werd het initiatief van team handelszaken voor de
bijeenkomst ‘Effectief procederen’ in januari 2020 ontvangen. Als gevolg van de
COVID 19-maatregelen konden twee extra geplande bijeenkomsten helaas niet
doorgaan.

In juni van dit jaar organiseren wij deze twee bijeenkomsten met het volste vertrouwen
dat deze nu wél door kunnen gaan. Graag nodigen wij u daarvoor uit.

Waar ging het ook al weer over?
De rol van de balie is onmisbaar voor het behandelen en beslechten van geschillen,
onze dagelijkse bezigheid bij team handelszaken. Als advocaat bent u de schakel
tussen de procespartijen en de rechtbank.

In de dagelijkse praktijk komt de rechtbank voorbeelden tegen van
(proces)handelingen en processtukken die een effectieve procedure in de weg staan.
Hieruit is het idee ontstaan die ervaringen met de balie te delen. Graag gaan wij met
advocaten uit het arrondissement het gesprek aan welke stappen kunnen helpen om
effectief te procederen en om samen te kijken wat juist vermeden zou kunnen worden.

Een aantal handelsrechters zal inzicht geven in hoe dossiers in de regel behandeld
worden, waar zij op letten, welke stukken zij soms missen en wat kan helpen om de
rechter snel een juist beeld te geven van waar het in een zaak om gaat. Ook de
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onderwerpen ‘de inrichting van processtukken’ en ‘het verloop van de zitting’ komen
aan de orde. Aansluitend zal het gezelschap in kleinere groepen met elkaar verder
spreken. Vanzelfsprekend bestaat daarbij ook de mogelijkheid om aan de rechtbank
suggesties te doen die bij kunnen dragen aan een effectieve procedure.

De bijeenkomst besluiten we met een borrel.

Wanneer
Woensdag 1juni 2022 14.30 - 17.00 uur
Donderdag 23juni 2022 14.30 - 17.00 uur

Waar
Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 280

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten uit het arrondissement Amsterdam die met
enige regelmaat procederen bij team handelszaken en voor medewerkers van
advocatenkantoren die daar dagelijks bij betrokken zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
medewerkers van de afdeling procesondersteuning.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Beide bijeenkomsten hebben
dezelfde opzet als de eerste bijeenkomst Effectief procederen van 14januari 2020.
Als u deze bijeenkomst al heeft bijgewoond, verwelkomen we dit keer graag andere
advocaten.

Aanmelden kan door uiterlijk 18 mei 2022 een e-mail met uw voorkeur voor welke
datum te sturen naar team.ook.rb-amsrechtsiraak.nl

Let op: vol is vol. U ontvangt per mail een bevestiging van plaatsing. Aan deze middag
zijn geen kosten verbonden.

We kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet

mr. P. Vrugt
teamvoorzitter team har


