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. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het balieoverleg van 25 oktober
2021.
3-dagen termijn procesreglement
In het balieoverleg is gevraagd hoe de rechtbank aankijkt tegen de 3-dagentermijn in het nieuwe
procesreglement en hoe deze zich verhoudt tot artikel 282 Rv. De 3-dagentermijn ziet op het
indienen van stukken/een verweerschrift in zaken waarin tot aan de zitting verweer mag worden
ingediend. Deze termijn moet zorgen voor een betere bewaking van de procesorde zodat alle
procesdeelnemers goed voorbereid aan de zitting kunnen beginnen. De rechtbank ziet de 3dagentermijn daarom als een nadere invulling van het begrip ‘goede procesorde’. Dat wil overigens
niet zeggen dat ieder stuk dat voor die termijn is ontvangen altijd voldoet aan de goede procesorde
of dat ieder stuk dat daarna is ingediend dat niet doet. Dat hangt af van de aard en de omvang van
de ingediende stukken en bijvoorbeeld ook de oproeptermijn. Het is aan de behandelend rechter
daarover een beslissing te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat artikel
282 Rv de mogelijkheid biedt om tot aan de zitting een verweerschrift in te dienen. De rechtbank
wijst er verder op dat in procedures waarin de 10-dagentermijn voor het indienen van stukken geldt
(dat zijn procedures waarin een verweertermijn wordt gegeven voordat een zitting wordt gepland)
de 3-dagen termijn niet geldt.
Formulier verdelen en verrekenen
Via het balieoverleg kwam de vraag wat de status is van het formulier ‘verdelen en verrekenen in
huwelijksvermogensrechtszaken’. Deze vraag is binnen de rechtbank besproken onder de rechters
die huwelijksvermogensrecht zaken behandelen en ook is navraag gedaan hoe hier landelijk
tegenaan gekeken wordt. Landelijk wordt gewerkt aan verbeteringen aan het formulier, daar wordt
ook de advocatuur bij betrokken. Sinds enige tijd wordt binnen de rechtbank Midden Nederland
regie voert op dit soort zaken. Dat houdt in dat onder meer beoordeeld wordt of de verzoeken
voldoende concreet zijn, voordat een zitting wordt ingepland. Op basis van de verzoeken wordt
namelijk een inschatting gemaakt van de benodigde zittingstijd. Door de regievoering is er minder
behoefte aan het formulier verdelen en verrekenen. Daarom is binnen de rechtbank MiddenNederland afgesproken dat, zolang er geen nieuw formulier is, het vereiste van het formulier niet
zal worden gehandhaafd. Voor een goede voortgang en planning van de zaak is het dan wel van
belang dat de verzoeken ten aanzien van het huwelijksvermogensrecht tijdig en concreet worden
gedaan. Voor een verzoek om bijvoorbeeld “de verdeling vast te stellen op een nader aan te geven
wijze” wordt geen zittingsruimte ingepland, omdat niet valt te beoordelen hoeveel zittingstijd
daarmee gemoeid moet zijn. Als het verzoek alsnog in aanloop naar een geplande zitting wordt
gedaan kan dit leiden tot uitstel van de gehele zitting of niet-ontvankelijkheid van die verzoeken.
Overgang Weesp naar Amsterdam
Als gevolg van een gemeentelijke herindeling zal de huidige gemeente Weesp per 1 januari a.s.
overgaan van ons arrondissement naar het arrondissement Amsterdam. Vanaf deze datum is de
rechtbank Amsterdam dus bevoegd en dienen verzoeken uit Weesp in Amsterdam te worden
ingediend. De wijziging heeft geen gevolgen voor de rechterlijke bevoegdheid in zaken die op de
datum van herindeling al aanhangig zijn.

Gebruik Symagic als systeem voor toevoegingen in VZ-zaken
Symagic is een landelijk systeem dat geraadpleegd wordt door alle rechtbanken voor het toevoegen
van advocaten in VZ-zaken. De rechtbank Midden-Nederland zal, net als de andere rechtbanken,
ook van dit systeem gebruik gaan maken. Eerder zijn vanuit de advocatuur zorgen geuit hierover
omdat sprake zou zijn van verkeerde registraties in Symagic. Naar aanleiding daarvan is contact
geweest met de advocatuur en met de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad houdt tot eind 2021
een opschoningsactie om verkeerde registraties uit het systeem te krijgen. Ook bestaat Symagic in
2022, 6 jaar. Dit komt overeen met de steltermijn van een stamadvocaat, waardoor het systeem
eveneens zuiverder wordt. Door deze ontwikkelingen ziet de rechtbank Midden-Nederland niet
langer bezwaren tegen het gebruik van Symagic en zal dus ook in ons arrondissement in gebruik
worden genomen.
Ik ga ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet namens het MT familierecht,
mr. G. (Geert) van de Beek
Rechter / Teamvoorzitter familierecht

