Toelichting schema aanhoudingsbeleid in echtscheidingsprocedures met verzoeken
tot verdeling / verrekening
(versie; april 2013)
Voortraject
Hiermee wordt gedoeld op de schriftelijke uitwisseling van processtukken tussen partijen:
verzoekschrift – verweerschrift – (eventueel) zelfstandig verzoek – (eventueel) verweer
op zelfstandig verzoek.
Nadat de schriftelijke fase is afgerond beoordeelt de rechtbank welke zwaarte de zaak
heeft. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van het te verdelen of verrekenen
vermogen, de complexiteit van de verdelingsvragen, de vraag of er een onderneming in
het spel is en de financiële belangen.
De meer complexe zaken worden niet op een reguliere echtscheidingszitting gepland,
maar worden gepland op afzonderlijke zittingen, waarop zowel het
echtscheidingsverzoek als alle andere nevenverzoeken worden behandeld.
De in het schema weergegeven werkwijze heeft betrekking op deze laatste categorie
zaken. Ter onderscheiding van de op een ‘gewone’ echtscheidingszitting te behandelen
zaken worden de hier bedoelde zaken aangeduid als “echtscheidingsverdelings/verrekeningszaken”.
Zittingsplanning
Per zaak is een dagdeel beschikbaar. Om nodeloos verlies van zittingscapaciteit tegen te
gaan wordt bij de planning van de zittingsdatum rekening gehouden met de verhinderdata
van partijen. Deze worden daartoe vooraf door de griffie bij de advocaten van partijen
opgevraagd. De rechtbank realiseert zich dat opgegeven verhinderdata niet lang
“houdbaar” zijn. De termijn tussen het opvragen van verhinderdata en planning zal
daarom zo kort mogelijk worden gehouden.
Nogmaals: op de zitting wordt het gehele verzoek behandeld, inclusief alle
nevenvoorzieningen. Voor de indiening van nadere stukken wordt, conform artikel 9.6
van het procesreglement, een strikte termijn gehanteerd van uiterlijk tien dagen voor de
zitting.
Aanhouding
Verzoeken om aanhouding nadat de zittingsdatum is vastgesteld en de oproeping is
verzonden worden niet gehonoreerd, omdat er bij het plannen van de zittingsdatum al
rekening is gehouden met de verhinderdata van partijen.

Aanhouding kan alleen worden verzocht wanneer sprake is van uitzonderlijke
omstandigheden, zoals in de navolgende gevallen:
a) er is sprake van een plotseling opkomende, onvoorziene verhindering, zoals
ziekenhuisopname, overlijden e.d.;
b) er zijn serieuze onderhandelingen tussen partijen en een zitting zou dat proces
verstoren.
Ad a. Doet een dergelijk geval zich voor, dan is aanhouding mogelijk. Het verzoek
hiertoe moet schriftelijk worden gedaan, met opgave van redenen en met opgave van de
reactie van de wederpartij. Als de rechtbank beslist tot aanhouding, wordt een nieuwe
zittingsdatum bepaald, waarbij opnieuw rekening wordt gehouden met de verhinderdata
van partijen.
Ad b. Het gebeurt regelmatig dat partijen de rechtbank in het zicht van de zitting
berichten dat zij aan het onderhandelen zijn en om die reden verzoeken de mondelinge
behandeling uit te stellen.
Als beide partijen hier schriftelijk en gemotiveerd om vragen zal de rechtbank uitstel
verlenen. De zaak wordt dan in de slaapstand gezet, hetgeen betekent dat de rechtbank in
ieder geval de eerste zes maanden geen actie onderneemt. Partijen kunnen binnen die
termijn wel, gezamenlijk, aangeven dat zij een regiezitting of een deelgeschilzitting
willen, zie hierna.
Na zes maanden wordt partijen verzocht zich schriftelijk binnen twee weken uit te laten
over de stand van zaken en de gewenste voortgang van de procedure. Afhankelijk van de
reactie van partijen zijn er de volgende mogelijkheden:
-

partijen reageren niet binnen de gestelde termijn; de rechtbank plant alsnog een
zitting, waarvan geen uitstel meer mogelijk is;
partijen verzoeken beiden verlenging van de slaapstand; de zaak blijft in de
slaapstand staan voor maximaal zes maanden;
partijen vragen om een regiezitting;
partijen vragen om een deelgeschilzitting
partijen vragen om een volledige mondelinge behandeling.

Is er geen eensluidende reactie van partijen, dan beslist de rechtbank over de meest
gewenste voortgang. Zo nodig wordt een zitting bepaald waarvan geen uitstel wordt
verleend.
Een zaak kan maximaal één jaar in de slaapstand worden gehouden. Na afloop van het
jaar wordt partijen schriftelijk verzocht aan te geven wat de stand van zaken is en of zij
- een regiezitting wensen;
- een deelgeschilzitting wensen;
- een volledige mondelinge behandeling wensen;
- de zaak intrekken.
Regiezitting.
Een regiezitting heeft uitsluitend tot doel om aanwijzingen te geven en/of beslissingen te
nemen ten aanzien van de voortgang van de zaak.

Beide partijen dienen in het geval van een regiezitting vooraf aan de rechtbank kenbaar te
maken wat hun standpunten zijn, of, zo zij eerder standpunten hebben ingenomen, daarin
inmiddels al dan niet wijziging is opgetreden.
Partijen kunnen tot uiterlijk tien dagen voor de zitting nieuwe, onderbouwende stukken
indienen.
Deelgeschilzitting
Partijen kunnen de rechtbank vragen een uitspraak te doen over een onderdeel van
hetgeen hen verdeeld houdt. Op de zitting wordt alleen het deelgeschil behandeld.
Partijen moeten hun actuele standpunten over het deelgeschil voorafgaand aan de zitting
schriftelijk aan de rechtbank kenbaar maken. Tot uiterlijk tien dagen voor de zitting
kunnen partijen nadere, onderbouwende stukken indienen.
Partijen kunnen ook een schriftelijke beslissing van de rechtbank vragen op een
deelgeschil. In dat geval moeten zij beiden uitdrukkelijk van een mondelinge behandeling
af zien.
Er wordt naar gestreefd bij de planning van de regiebehandeling of van de
deelgeschilbehandeling zoveel mogelijk rekening te houden met de verhinderdata van
partijen, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Uitgangspunt is dat uiterlijk binnen
vier maanden na het verzoek daartoe een zitting plaatsvindt.
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