Gelderse
deelgeschillenrechter
Wat kunt u verwachten?
U heeft samen met uw advocaat, notaris of MfN-mediator besproken dat
er 1 punt is waar u niet met uw ex-partner uitkomt. Voor dit deelgeschil
gaat u naar de ‘deelgeschillenrechter’.
HOE WERKT HET?

HET GESPREK

U vult een aanvraagformulier in met uw advocaat,

• Het gesprek met de rechter heeft u in een

notaris of MfN-mediator. Vervolgens ontvangen u en

vergaderkamer. Een griffier is aanwezig om

uw ex-partner van de rechtbank een uitnodiging voor

een verslag te maken van het gesprek.

een gesprek met de rechter. Dat gesprek is meestal

• De rechter vraagt aan u waarover u wilt praten

al binnen 2 weken op de rechtbank in Arnhem of

want hij of zij heeft zelf minimale voorinformatie.

Zutphen. Afhankelijk van het onderwerp duurt dit

U kunt zelf vertellen wat er aan de hand is en de

gesprek gemiddeld anderhalf uur, maar er kan ook

rechter zal hierover vragen aan u beiden stellen.

meer tijd nodig zijn.

Uiteindelijk gaat het erom wat er moet gebeuren
om het probleem voor u beiden zo goed mogelijk
op te lossen. De MfN-mediator, de bemiddelende
notaris of advocaat mag ook bij het gesprek
aanwezig zijn, maar u moet zélf uw verhaal
vertellen. Het gaat om u beiden.
• Aan het einde van het gesprek en als de rechter
genoeg weet, zijn er 3 mogelijkheden:
- Als u er samen met de rechter uitkomt dan
schrijft de griffier in een ‘proces verbaal’
op wat is afgesproken en zet u alle 4
(de rechter, griffier, u en uw ex-partner)
een handtekening. Daarmee is de zaak
afgerond en door de rechter vastgelegd.
- Als de rechter meer informatie nodig heeft,
maakt de rechter daar met u afspraken over.
- Als u er samen niet uitkomt, dan doet de
rechter uitspraak. Het kan zijn dat de rechter
daar wat meer tijd voor nodig heeft. Dan duurt

GOED OM TE WETEN

zo’n rechterlijke beschikking normaal gesproken

• U betaalt voor dit gesprek zogenaamd

maximaal 1 week.

‘griffierecht’. Dat bedraagt in 2021 85 euro
voor u samen.
• U wordt verzocht om een evaluatieformulier
in te vullen.
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• De MfN-mediator, notaris of advocaat neemt
de uitkomst daarna mee in de afspraken van
de mediation, in een vaststellingsovereenkomst
of een convenant.

