
Netherlands Commercial Court

Intellectual Property
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Wat is de NCC?

NCC
internationale handelskamer van de

Rechtbank Amsterdam  
(incl. voorzieningenrechter)

+    

NCCA
internationale handelskamer van het

Gerechtshof Amsterdam
Paleis van Justitie aan het IJdok in Amsterdam  
(zittingslocatie NCC en NCCA)
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Wanneer kiezen voor de NCC?

Als er sprake is van:

• een overeenkomst met internationale aspecten
• (mogelijke) geschillen in het Engels laten behandelen

door de rechter

Er geldt geen minimumeis van complexiteit

3



Waarom kiezen voor de NCC?

1) Hoge kwaliteit civiele rechtspraak
2) Ervaren rechters
3) Efficiënte procedure
4) Procedure en communicatie in het Engels
5) Gericht op de internationale rechtspraktijk
6) Communicatie via digitaal platform (eNCC)
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1) Hoge kwaliteit civiele rechtspraak

➢ NL wereldwijd top 5 in de wereld als het gaat om een rechtvaardige en 
efficiënte behandeling in civiele zaken (bron: worldjusticeproject.org)
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2) Ervaren IE rechters

6

➢ geselecteerd op hun ervaring met de behandeling van complexe, 
international geschillen

➢ beheersing Engelse taal
➢ Ervaren specialisten op het gebied van IE, veelal met subtsantiële

ervaring in de advocatuur
➢ Uit verschillende arrondissementen



IE rechters NCC

➢ Judge Diekman (Rotterdam District Court)
➢ Judge Van Heemstra (Gelderland District Court)
➢ Judge Loos (The Hague District Court)
➢ Judge Hofmeijer-Rutten (Rotterdam District Court and Amsterdam Court of 

Appeal)
➢ Judge Paul Geerts (sitting by designation) (Professor 
➢ of Intellectual Property Law at Groningen University)
➢ Judge Tjong Tjin Tai (sitting by designation) (Professor of Private Law at 

Tilburg University, specialized in IP and IT law)
➢ Judge Bernt Hugenholtz (sitting by designation) (Professor of IP Law at the 

University of Amsterdam)



4) Procedure/communicatie in het Engels

➢ Niet alleen de zitting, maar ook alle processtukken & 
correspondentie en het vonnis in het Engels:
• Geen hoge (advocaat-)kosten voor vertaling van stukken
• Partijen kunnen de zitting volgen zonder tolk
• Buitenlandse advocaat kan het woord voeren in het Engels 
• Ook in hoger beroep

➢ Hoge Raad: 
• Cassatie zelf niet in het Engels
• Hoge Raad accepteert wél Engelstalig dossier (eerste instantie 

en hoger beroep)
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5) Gericht op de internationale rechtspraktijk

➢ Buitenlandse advocaten kunnen processtukken opstellen en 
pleiten ter zitting

➢ Mogelijkheid om te kiezen voor ander bewijsrecht dan het NL  
bewijsrecht

➢ Getuigenverhoor via ‘cross-examination’

➢ Mogelijkheid om zitting te laten vastleggen door een ‘court reporter’
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6) Communicatie via digitaal platform (eNCC)

➢ Digitale indiening procesinleiding en andere stukken via eNCC
➢ Ook communicatie (mededelingen/verzoeken e.d.) via eNCC

➢ Altijd actueel overzicht stand van zaken

➢ Zitting in digitale zittingszaal

➢ Mogelijkheid gebruik videoconference voor regiezitting of  
bijwonen zitting op afstand
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Wanneer is de NCC bevoegd?

Artikel 30r Rv (NCC-wet) + artikel 1.3 (NCCR):

➢ Rechtbank Amsterdam is internationaal bevoegd

➢ Burgerlijke of handelszaak die ter vrije bepaling van partijen staat

➢ Internationaal geschil

➢ Geen kantonzaak of zaak die exclusief bij andere rechter hoort

➢ Partijen hebben keuze gemaakt voor de NCC
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“Internationaal geschil”

NCC Reglement (toelichting art. 1.3.1 onder b):

• partij is in het buitenland gevestigd

• partij is opgericht naar buitenlands recht

• op het geschil is een verdrag of buitenlands recht van toepassing

• geschil vloeit voort uit een overeenkomst die in een andere taal dan in het  
Nederlands is gesteld

• de werknemers zijn wereldwijd in meerderheid werkzaam buiten Nederland

• meer dan de helft van de geconsolideerde omzet wordt buiten Nederland behaald

• de effecten worden verhandeld op een gereglementeerde aandelenmarkt buiten  
Nederland

• het geschil betreft rechtsfeiten of rechtshandelingen buiten Nederland

• aan het geschil komt anderszins relevant grensoverschrijdend belang toe
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Keuze voor de NCC (NCC-beding)

Artikel 30r Rv (NCC-wet) + artikel 1.3 NCCR:

• “bij geschrift”, dus schriftelijk

• “uitdrukkelijk”: stilzwijgende aanvaarding van een NCC-beding in  
algemene voorwaarden volstaat niet (zie Memorie van  
Toelichting)

• kan ook na ontstaan geschil

• ook zaken waarvoor de voorzieningenrechter bevoegd is

• vernietiging arbitraal vonnis kan bij NCCA, mits als juridische  
plaats van arbitrage Amsterdam is gekozen
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NCC-beding

Zie modelclausule NCC website/procesreglement (www.ncc.gov.nl):

All disputes arising out of or in connection with this agreement will be resolved by 
the Amsterdam District Court following proceedings in English before the 
Chamber for International Commercial Matters (“Netherlands Commercial Court” or 
“NCC District Court”) [optioneel:, to the exclusion of the jurisdiction of any 
other courts]. 
An action for interim measures, including protective measures, available under 
Dutch law may be brought in the NCC's Court in Summary Proceedings (CSP) in 
proceedings in English. 
Any appeals against NCC or CSP judgments will be submitted to the Amsterdam 
Court of Appeal’s Chamber for International Commercial Matters (“Netherlands 
Commercial Court of Appeal” or “NCCA”). 
The NCC Rules of Procedure apply.
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Kosten

• Griffierecht (actuele tarieven op NCC website)

- Voorzieningenrechter NCC: € 7.500

- NCC: € 15.000

- NCCA: € 20.000 (bij kort geding € 10.000)

• Proceskostenveroordeling

- Afspraak tussen partijen wordt in beginsel gevolgd (art. 10.2 NCCR)

- Zo niet: NCC-tarieven van toepassing (€ 1.000 - € 12.000 per punt; zie  
bijlage bij NCCR)
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NCC Procesreglement
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➢ in Nederlandse en Engelse taal

➢ veel bepalingen uit Rv overgenomen, zodat buitenlandse partij 
gevolgen keuze voor NCC kan overzien

➢ Nu tweede editie beschikbaar



Toepasselijk recht
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➢ Procedure = NL recht

➢ Materieel: kan elk recht zijn

▪ NCC al 2x Engels recht toegepast

▪ Voordelen NL recht

▪ Verschil met uitleg overeenkomst onder Engels recht niet 
groot (‘mythe’)



Contact
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Website http://www.ncc.gov.nl
E-mail NCC@rechtspraak.nl
Twitter @NethComCourt
LinkedIn Netherlands Commercial Court 
Nieuwsbrief Abonneren via website

http://www.ncc.gov.nl/
mailto:NCC@rechtspraak.nl

