
 

 

 

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. Voorheen waren dat vooral corona-gerelateerde ontwikkelingen. In het overleg van 

28 oktober jongsleden tussen het MT familierecht en een afvaardiging van de balie is afgesproken dat 

het MT familierecht na elk overleg een brief maakt met informatie als het overleg daar aanleiding toe 

geeft. Dan gaat het dus niet alleen over corona-gerelateerde ontwikkelingen.  

 

In deze brief zult u een aantal keer een oproep tegenkomen om de collega’s van de balie die aansluiten 

bij dit overleg van informatie te voorzien. Dat vindt het MT familierecht heel belangrijk, want die 

informatie helpt ons uiteindelijk allemaal goed ons werk te kunnen doen.  

 

 

Herhaling oproep: digitale rol 

Bij de afvaardiging van de balie is een melding binnengekomen dat de digitale rol niet goed wordt 

bijgewerkt. Binnen de rechtbank is daar actief op gestuurd sinds het laatste overleg met de balie, omdat 

toen ook dit signaal is afgegeven. Om dit goed te monitoren en actief te kunnen sturen, kunt u 

meldingen over de digitale rol rechtstreeks aan Johanna van de Hoef sturen, de leidinggevende van de 

administratie. Haar emailadres is j.van.de.hoef@rechtspraak.nl.  

 

 

Evaluatie Uniform Hulpaanbod 

Op korte termijn vindt een evaluatie plaats van het Uniform Hulpaanbod. Hoe de evaluatie wordt 

ingericht, moet nog worden besloten. Input vanuit de balie helpt in ieder geval. Uw input ontvangen wij 

graag via de hieronder genoemde advocaten.  

 

 

Indienen stukken - spelregels gebruik Zivver, fax, post 

Sinds 9 april is Zivver toegevoegd aan de mogelijkheden om stukken in te dienen bij de rechtbank. Dit 

is een handig hulpmiddel, maar we merken dat het ook veel extra werk op kan leveren als het niet goed 

gebruikt wordt. Bijvoorbeeld doordat voor het indienen van stukken gebruik wordt gemaakt van alle 

drie de kanalen tegelijk (Zivver, fax, fysieke post). Dit gebeurt nu regelmatig. 

 

Originele stukken, zoals aktes of stukken waarvoor een zogenoemde natte handtekening noodzakelijk is, 

moeten in ieder geval fysiek worden ingediend. Daarnaast ontvangen wij de overige stukken bij 

voorkeur ook zoveel mogelijk per fysieke post. Als sprake is van spoed omdat u een termijn moet halen, 

kort voor een zitting stukken wilt indienen of een datum wilt veiligstellen kunt u gebruik maken van 

Zivver of de fax. Met uw collega’s in het balieoverleg hebben we afgesproken een aantal spelregels te 

formuleren, in de hoop dat daarmee ook voor u duidelijker wordt wanneer u er op mag vertrouwen dat 

uw stukken juist zijn ingediend.  
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De spelregels zijn:  

 

- gebruik voor stukken die u fysiek moet indienen geen elektronische kanalen; 

- dien bij voorkeur stukken in per fysieke post; 

- gebruik niet meer dan 2 kanalen; 

- gebruik Zivver en fax niet samen, zij hebben beide hetzelfde effect/resultaat; 

- gebruik dus Zivver & post of fax & post. 

 

 

Wanneer Zivver?  Wanneer fax? Wanneer post?  

Als u een termijn moet halen Als u een termijn moet halen, 

en u geen Zivver gebruikt 

Voor alle originele stukken 

(deze stuurt u dus niet per 

Zivver of fax) 

Als u een datum wilt veilig 

stellen  

Als u datum wilt veilig stellen, 

en u geen Zivver gebruikt  

Voor alle bijlagen 

(deze stuurt u dus niet per 

Zivver of fax) 

  Voor volledige processtukken 

(deze stuurt u dus niet per 

Zivver of fax) 

 

 

Doorgeven verhinderdata 

Voor wat betreft de locatie Lelystad kregen we het signaal dat het lang duurt voordat een zitting wordt 

gepland nadat partijen verhinderdata hebben doorgegeven. Daardoor zijn opgegeven verhinderdata niet 

meer altijd actueel. Wij zullen daar aandacht voor hebben om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Onze 

oproep is wel om – als de zaak op de rol staat voor verhinderdata – deze zo kort mogelijk vóór deze 

roldatum door te geven, zodat deze bij het plannen van de zaak op een zitting beschikken over zo 

actueel mogelijke informatie. 

 

 

Stukken ook sturen naar RvdK 

Van de Raad voor de Kinderbescherming krijgen wij het signaal dat zij veel stukken niet ontvangen. 

Dat maakt het voor de RvdK lastig om goed voorbereid op de zitting te verschijnen. Het 

procesreglement schrijft voor dat de advocaat van alle berichten aan de rechtbank ook een afschrift 

stuurt aan de RvdK als voor de minderjarige gezags- en/of omgangsvoorzieningen moeten worden 

getroffen. Hierbij vraag ik aandacht voor die regel uit het procesreglement. De rechtbank stuurt alleen 

het verzoekschrift en het verweerschrift aan de RvdK. De overige berichten dient u zelf naar de RvdK te 

sturen. Dat kan naar: utrecht@rvdk.nl. Dit emailadres kan voor heel de regio Midden-Nederland worden 

gebruikt. 
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Input voor het overleg balie - rechtbank 

De rechtbank stelt het overleg met de afvaardiging van de balie zeer op prijs. Onder andere deze brief is 

het resultaat daarvan. Ik roep u daarom op om actief input te leveren voor dit overleg. In het overleg zijn 

negen vFAS advocaten betrokken. Vier van hen zijn ook regiocoördinatoren voor de vFAS. Zowel 

vFAS-leden als niet-leden kunnen input leveren per mail bij een van de volgende advocaten:  

 

Marit Vaandrager (vaandrager@stadhouders.nl),  

Diny Louwen (louwen@hanssenspronk.nl),  

Karlijn Hageraats (karlijnhageraats@vbk.nl),  

Lousan Withaar (l.f.withaar@wet-advocaten.nl),  

Natasja Gelling (gelling@bvd-advocaten.nl),  

Rachel Vlielander (rachel.vlielander@rietmrs.nl),  

Trees Philipsen (philipsen@zumpolleadvocaten.nl) en  

Marjan Bosman (bosman@bfadvocatuur.nl). 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht van de rechtbank Midden-Nederland,  

 

mr. drs. S. (Sander) Lanshage 

senior rechter / Teamvoorzitter familierecht  
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