SCHEMA AANHOUDINGSBELEID IN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURES MET
VERZOEKEN TOT VERDELING/VERREKENING
(versie 2.2)
1. Voortraject

2. Indien de rechtbank heeft bepaald dat de complete zaak zal worden
behandeld op een echtscheidings-verdelings/verrekeningszitting

3. Griffie vraagt bij advocaten verhinderdata op

4. Zaak wordt op een echtscheidings-verdelings/verrekeningszitting gepland
+ oproepingen voor de betreffende zitting worden verzonden

5. Is nadien een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot aanhouding gedaan?

6. Ja

7. Neen
(De geplande zitting gaat door)

8. Is het standpunt van de wederpartij ten aanzien van het verzoek tot
aanhouding bekend?

9. Ja

10. Neen: De griffie vraagt dit
op (de zaak blijft wel op zitting
staan)

11. De rechtbank oordeelt of er redenen zijn voor aanhouding van de zaak

12. Indien de rechtbank oordeelt dat er (klemmende)
redenen zijn voor aanhouding (bijvoorbeeld calamiteit)
zal een nieuwe zitting worden bepaald

13. Indien de rechtbank oordeelt dat er géén redenen zijn
voor aanhouding blijft de zaak op de geplande zitting
staan

14. Indien uit de stukken gemotiveerd blijkt dat partijen
in onderhandeling zijn

15. Indien de wederpartij
akkoord is met aanhouding:
zaak gaat in slaapstand
gedurende 6 maanden (17)

16. Indien de wederpartij NIET akkoord is
met aanhouding: zaak
blijft op zitting staan

17. SLAAPSTAND
(de eerste keer wordt een zaak standaard voor zes maanden* aangehouden).
*Partijen kunnen echter binnen deze termijn op enig moment gezamenlijk
aangeven dat zij een regiezitting of een deelbeslissing willen

18. Na zes maanden stuurt de griffie een brief naar partijen met het verzoek
om binnen 14 dagen schriftelijk de stand van zaken mede te delen

19. Hebben (beiden) partijen daarop gereageerd?

20. Ja, beiden

21. Ja, één partij:
De rechtbank neemt
een beslissing met
betrekking tot de
voortgang van de
zaak

22. Geen reactie van
partijen ingekomen:
zaak wordt op zitting
gepland zonder dat
verhinderdata
worden opgevraagd

23. Beide partijen willen een verlenging van de aanhouding
met een termijn van maximaal 6 maanden*: de zaak wordt
nogmaals aangehouden.
* Ook binnen deze termijn kunnen partijen op enig moment
gezamenlijk aangeven dat zij een regiezitting of een deelbeslissing willen

24. Beide partijen willen een regiezitting:
- griffie vraagt verhinderdata op
- de behandeling zal plaatsvinden binnen 4 maanden
- uitstel van de zitting is NIET mogelijk

25. Beide partijen willen behandeling van een deelgeschil:
- griffie vraagt verhinderdata op
- de behandeling zal plaatsvinden binnen 4 maanden
- uitstel van de zitting is NIET mogelijk

26. Beide partijen willen een volledige behandeling:
- griffie vraagt verhinderdata op
- zaak wordt op zitting bepaald

27. Partijen hebben géén eensluidende reactie:
De rechtbank beslist over de voortgang van de zaak

28. De zaak kan maximaal één jaar worden aangehouden. Na afloop van deze periode komt de zaak altijd op zitting,
tenzij partijen het geschil intrekken. In geval van een zitting gelden de “gewone” regels, inclusief de
“10-dagentermijn” voor het indienen van (financiële) stukken. Partijen hebben aldus de keuze uit:
a) inhoudelijke behandeling (verhinderdata worden opgevraagd, zitting bepaald, uitstel NIET mogelijk)
b) regiezitting (verhinderdata worden opgevraagd, zitting bepaald, uitstel NIET) mogelijk)
c) behandeling deelgeschil (verhinderdata worden opgevraagd, zitting bepaald, uitstel NIET mogelijk)
d) intrekking van het geschil.

