
 

 

Aan de familierechtadvocaten in het familierecht regio Midden-Nederland 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank 

Midden-Nederland die gerelateerd zijn aan corona. Aanleiding voor deze brief is onder meer het 

overleg dat op 4 juni jongstleden heeft plaatsgevonden met een afvaardiging van de balie.  

 

 

Vanaf 1 juli “fysiek, tenzij” 

Sinds medio maart zijn bij familie alleen de meest urgente zaken behandeld. Aanvankelijk via de 

telefoon en sinds april ook via Skype. Sinds mei is de mogelijkheid weer geboden om urgente 

zaken fysiek te behandelen, waarbij steeds het vertrekpunt is geweest “digitale behandeling, 

tenzij”. De behandelend rechter kon in uitzonderingssituaties bepalen dat een zaak fysiek wordt 

behandeld. De laatste weken is hard gewerkt om het gerechtsgebouw “Corona-proof” te maken. 

Niet alle zalen zijn echter geschikt en daarnaast staat het belang van de volksgezondheid nog steeds 

voorop. Om die reden blijft het uitgangspunt in de rechtspraak:“zittingen zoveel mogelijk digitaal, 

tenzij”. Het merendeel van de zittingen bij familierecht valt wat het MT familierecht betreft onder 

die “tenzij”. Vanaf 1 juli zal het merendeel van de zittingen dus weer fysiek in de rechtbank gaan 

plaatsvinden, ook als het gaat om de kindgesprekken en de regiezittingen. Uitzondering hierop zijn 

(voorlopig) de Wvggz en de WZD zaken. 

 

 

Schaarse zittingscapaciteit vraagt flexibiliteit 

De komende tijd zal de rechtbank het aantal fysieke zittingen verder opvoeren. Er zijn voorlopig 

nog wel een aantal beperkingen die blijven: zo plannen we minder zaken op een zitting vanwege 

schoonmaaktijd tussen de zaken door. De ruimte op zittingen blijft in ieder geval schaars. De 

rechtbank zal proberen om op een zo lang mogelijke termijn vóór de zitting op te roepen. De 

rechtbank is nog bezig om te onderzoeken wanneer begonnen kan worden met avondzittingen. Nu 

is al wel duidelijk dat zittingen in de zittingslocaties Utrecht en Lelystad op maandag- en 

woensdagavond zullen zijn en op de locatie in Almere op dinsdag- en donderdagavond. Bij dit alles 

geldt het zeer nadrukkelijke verzoek aan de advocatuur om flexibel te zijn met het opgeven van 

verhinderdata en zoveel mogelijk te voorkomen dat eenmaal geplande zittingen geen doorgang 

zullen vinden. Zo kan de schaarse zittingscapaciteit zo efficiënt mogelijk worden benut.  

 

 

Wanneer komt een zaak op zitting? 

Bij de keuze welke zaken wanneer op zitting (los van op welke manier: telefonisch, via Skype of fysiek) 

worden behandeld, geldt in hoofdlijnen het volgende. Zaken rondom ondertoezichtstellingen en 

machtigingen tot uithuisplaatsing en zaken op grond van de WvGGZ en WZD worden allemaal op 

zitting behandeld. Ook overige zaken waarbij de belangen van kinderen in het geding zijn worden op 

zitting behandeld. Binnen die categorie wordt voorrang verleend aan zaken waarin de veiligheid of 

ontwikkeling van kinderen direct in het gedrang is. Zaken waarin de veiligheid van volwassenen in het 

gedrang is (bijvoorbeeld huisverboden) worden ook met voorrang behandeld. De resterende 

zittingscapaciteit wordt gebruikt voor de overige zaken, zoals echtscheiding met nevenvoorzieningen en 

alimentatie. Alle zaken worden inhoudelijk op het voorgaande beoordeeld en vervolgens geprioriteerd.  

Vanwege de coronamaatregelen is er een achterstand ontstaan in met name de zaken in de minst 

urgente categorie. Doordat zittingen telefonisch of via skype plaatsvinden of op de rechtbank met 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

inachtneming van de coronamaatregelen, kunnen er bovendien minder zaken op een zitting worden 

behandeld. Daarnaast is de zittingsruimte beperkt, doordat er vanwege de corona-maatregelen 

minder zittingszalen gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan de achterstand niet direct worden 

ingelopen.  

 

Bij de huidige stand van zaken kunt u per zaaksoort ongeveer het volgende verwachten voor de 

planning van een zitting: 

- ondertoezichtstellingen en zaken op grond van de WvGGZ en WZD: binnen de 

gebruikelijke termijn; 

- zaken waarbij de veiligheid of ontwikkeling van minderjarigen direct in het gedrang is of 

waarbij de veiligheid van volwassenen in het gedrang is: binnen drie tot vier weken; 

- overige zaken waarin belangen van minderjarigen spelen: binnen een a twee maanden; 

- alimentatie, echtscheiding en/of huwelijksvermogensrecht (verzoekschrift en dagvaarding) 

en erfrecht: niet voor 1 september, vanaf 1 september is er mogelijk meer ruimte op de 

zittingen dan zullen in beginsel eerst de zaken worden behandeld die in maart, april en mei 

gepland stonden of klaar waren voor een zitting en vervolgens de zaken die nadien zijn 

binnengekomen (first in first out); 

- echtscheidingszaken waarin een ouderschapsplan ontbreekt (regiezittingen): ook voor deze 

zaken worden weer zittingen ingepland. Die zittingen dienen nog steeds alleen om te 

bespreken wat de (on)mogelijkheden zijn voor ouders om een ouderschapsplan in te 

dienen. De meeste van deze zaken zullen in ieder geval niet voor september op zitting 

gepland kunnen worden. 

 

Bovenstaande is uitdrukkelijk een indicatie op basis van de huidige stand van zaken. Mogelijk 

ontstaat er ergens ruimte en kan een zaak eerder behandeld worden. Wijziging in de 

coronamaatregelen kunnen ook voor verdere vertraging zorgen. 

 

 

Wat kunt u als advocaat in de tussentijd doen?  

Gelet op de achterstand en de beperkte zittingsruimte is het - nu nog meer dan normaal - van belang 

dat de zittingsruimte zo goed mogelijk wordt benut, zodat de wachttijd voor rechtszoekenden zo 

kort mogelijk is. U kunt daarbij helpen door het direct aan de rechtbank door te geven als een of 

meerdere geschilpunten al tussen partijen zijn beslecht. De tijd voor een zaak op zitting wordt 

bepaald aan de hand van de openstaande geschilpunten. Als punten al zijn beslecht ontstaat er 

mogelijk ruimte voor nog een zaak op die zitting. Denk hierbij aan een huis in een verdelingszaak 

dat inmiddels is verkocht en waarvan de opbrengst door partijen is verdeeld. Of een verzoek om 

partneralimentatie dat niet langer wordt gehandhaafd. Wacht hier niet mee tot tien dagen voor de 

zitting, want dan is de zaak al gepland en is de ruimte niet meer te vullen.  

 

Mocht u in overleg met de andere partij tot de conclusie komen dat de zaak zich leent voor een 

verdere schriftelijke afdoening (met een extra schriftelijke ronde) dan kunt u dat de rechtbank laten 

weten. Het kan ook zijn dat de rechtbank meent dat een zaak zich mogelijk leent voor schriftelijke 

afdoening. In beide gevallen zal een juridisch medewerker contact met u opnemen om dit af te 

stemmen. Voorstellen voor een bepaalde wijze van afdoening ontvangt de rechtbank graag van 

beide advocaten gezamenlijk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ten slotte is het goed om te weten dat het mediationbureau van de rechtbank gewoon geopend is en 

dat er mediators beschikbaar zijn die mediation kunnen aanbieden in lijn met de corona-

maatregelen. Als partijen in uw zaak in mediation willen, kunt u daarover contact opnemen met het 

mediationbureau. Het mediationbureau is te bereiken via e-mail: mediation.rb-mnl@rechtspraak.nl 

en telefonisch: 088 – 3611763. Dit kan uiteraard ook indien er nog geen zitting gepland is.  

Indien partijen in mediation gaan houdt hun zaak wel de plek in de wachtrij voor een zitting. Zodra 

de zaak ‘aan de beurt is’ om op een zitting gepland te worden zal contact worden opgenomen met 

de advocaten of dit (nog) gewenst is en zo ja, of geschilpunten deels beslecht zijn. 

 

 

Duidelijke communicatie in roljournaal  

In het balieoverleg op 4 juni is door de afvaardiging benadrukt dat een bijgewerkt roljournaal - nu nog 

meer dan gebruikelijk - bijdraagt aan duidelijkheid over de fase waarin een zaak zich bevindt. Het 

bijwerken van het roljournaal in de afgelopen crisisperiode is niet steeds gelukt. Momenteel wordt 

(weer) actief gestuurd op het bijwerken van het roljournaal, met hoop op begrip voor de ontbrekende 

bijwerking van de afgelopen periode. Nu in bepaalde zaken, met name in Lelystad ook verhinderdata 

worden opgevraagd via het roljournaal, hierbij de nadrukkelijke oproep aan de advocatuur om het 

roljournaal ook weer als uitgangspunt te gaan gebruiken. 

 

Telefonische bereikbaarheid vanaf 1 juli  

Een bepaalde periode heeft de Rechtspraak aangepaste telefoontijden gehad. Nu gelden weer de 

gebruikelijke telefoontijden van 08.30 - 17.00 uur. Dit betekent echter niet dat er meer ruimte of 

tijd is bij de griffie-collega’s. Ondanks dat is telefonische bereikbaarheid een essentieel onderdeel 

is van onze dienstverlening. Daarom bij deze een verzoek om begrip voor onze hardwerkende 

griffie-collega’s die vanaf de eerste dag van de crisis tomeloze inzet hebben getoond door veelal 

fysieke inzet op de rechtbank. Specifiek het verzoek om cliënten niet aan te sporen zelf contact op 

te nemen met de rechtbank. Bij verplichte procesvertegenwoordiging communiceert de rechtbank 

via de advocatuur en belasten telefoontjes van cliënten ons administratieve bedrijf onnodig.  

 

Fax, e-mail of post 

Sinds het gebruik van Zivver doet het zich met grote regelmaat voor dat één verzoekschrift of één 

set aan stukken op drie manieren wordt ingediend (fax, e-mail en post). Er zijn wettelijke 

verplichtingen die het onmogelijk maken om alleen via e-mail met ons te communiceren wanneer 

het gaat om processtukken. De dubbele stroom (papier en digitaal) levert veel extra werk op. Het 

verzoek is daarom om, naast het gebruik van e-mail, de stukken eenmaal op papier in te dienen 

daar waar dit verplicht is. Heeft u de tijd om het alleen op papier in te dienen gelet op termijnen, 

gebruik dan alleen post of alleen de fax. 

Tot slot hierbij het verzoek om (nu die weer volledig wordt bijgewerkt) het roljournaal te 

raadplegen in plaats van het telefonisch contact zoeken om na te gaan of uw stukken zijn 

binnengekomen.   
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Tot slot 

Ik realiseer mij dat dit een lange brief is met veel informatie. Ik verwacht desondanks dat het voor u 

waardevol is om kennis van te nemen. De onderwerpen in de brief zijn bepaald in het overleg met een 

afvaardiging van de balie. Het MT familierecht ervaart dat overleg als belangrijk en nuttig. Met de 

delegatie van de balie is daarom afgesproken om de komende tijd de frequentie van dat overleg te 

verhogen.  

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht, 

 

 

mr. drs. S. (Sander) Lanshage 

Rechter / Teamvoorzitter familierecht  

   

 

 


