Tijdelijke regeling F&J hoven
Versie d.d. 26 juni 2020
Tijdelijke regeling met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van
familie- en jeugdzaken bij de gerechtshoven in verband met de maatregelen als gevolg
van het coronavirus.
Deze regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en jeugdrecht
hoven en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van familie- en jeugdzaken bij
de gerechtshoven als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling
Rechtspraak.
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Tijdelijke regeling ter uitvoering van artikel 1.1.16 resp. artikel 1.1.24 van het
Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (d.d.
januari 2019 (versie 9) resp. september 2019 (versie 10)) in verband met het
Corona virus (Tijdelijke regeling F&J hoven)
Het Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (hierna: het
Procesreglement) bevat regels voor de werkwijze en werkprocessen van de verschillende
hoven in verzoekschriftprocedures in familie- en jeugdzaken. Artikel 1.1.16 resp. artikel
1.1.24 bevat de mogelijkheid om indien de omstandigheden van het geval daartoe
aanleiding geven van het Procesreglement af te wijken.
De beperkte zittingscapaciteit van de gerechten als gevolg van de maatregelen in
verband met het Corona virus maakt het noodzakelijk om van een aantal regels van het
Procesreglement af te wijken. De onderhavige regeling voorziet hierin. De overige regels
van het Procesreglement blijven onverkort van kracht.
In de onderhavige versie van de regeling is de terminologie aangepast aan de
terminologie van de Tijdelijke algemene regeling ten aanzien van de wijze waarop de
mondelinge behandeling kan plaatsvinden (fysiek, online of telefonisch). Tevens is artikel
5.5 van de regeling aangepast, in die zin dat voor het bepalen van het tijdstip van de
mondelinge behandelingen de gewone regels (ten aanzien van het opvragen van
verhinderdata en het behandelen van de verzoeken om aanhoudingen) van het
Procesreglement weer van toepassing zijn. Om hierover geen onduidelijkheid te laten
ontstaan, is dit uitdrukkelijk in artikel 5.5 opgenomen.
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de tijdelijke regeling van 24 april 2020
ingetrokken.
1.

Categorisering van zaken

1.1. Zaken worden onderverdeeld in zeer urgente zaken, overige urgente zaken en
overige zaken.
1.2. Welke soort zaken in welke categorie kunnen vallen, wordt in deze regeling nader
gedefinieerd.
1.3. Voor iedere categorie geldt dat de omstandigheden van de zaak erin kunnen
resulteren dat de zaak in een andere categorie valt.
1.4. Het is ter beoordeling van het hof om te bepalen onder welke categorie een zaak
valt.
2.
2.1.

3.
3.1.

Uitgangspunten
Als uitgangspunten gelden:
a. zeer urgente zaken worden behandeld;
b. indien de organisatie binnen het hof het toelaat kunnen ook andere dan zeer
urgente zaken worden behandeld.
Zeer urgente zaken
Onder zeer urgente zaken kunnen worden verstaan:
a. gesloten plaatsingen;
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b.

3.2.
3.3.

3.4.

jeugdbeschermingszaken: ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsing (waarin
sprake is van een expiratiedatum op korte termijn) en vervangende
toestemming medische behandeling;
c. spoed kort geding zaken;
d. voorlopige voorzieningen (op grond van artikel 223 Rv en artikelen 821/822
Rv);
e. schorsingsverzoeken;
f. kinderontvoeringszaken.
In de zaken genoemd onder 3.1.a vindt een mondelinge behandeling plaats.
In de zaken genoemd onder 3.1.b vindt in beginsel een mondelinge behandeling
plaats indien:
- het een eerste ondertoezichtstelling betreft en/of
- de uithuisplaatsing van de minderjarige feitelijk minder dan één jaar heeft
geduurd
- het een verlenging ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing betreft die door
de rechtbank in verband met de Corona richtlijn zonder horen voor de duur van
drie maanden is verlengd.
Op maat en per zaak wordt door het hof beoordeeld of aanleiding bestaat om van
dat beginsel af te wijken.
In de zaken genoemd onder 3.1.c, 3.1.d, 3.1.e en 3.1.f geldt, dat op maat en per
zaak door het hof wordt beoordeeld of een mondelinge behandeling dient plaats te
vinden.

4.

Overige urgente zaken

4.1.

Onder overige urgente zaken kunnen worden verstaan:
a. voorwaardelijk gesloten plaatsingen;
b. overige jeugdbeschermingszaken: ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsing
die niet onder de jeugdbeschermingszaken genoemd onder 3.1.b vallen;
c. gezagsbeëindiging;
d. verhuiszaken;
e. artikel 1:253a BW zaken;
f. omgangszaken;
g. verzoek in hoger beroep enkel tegen de echtscheiding.
In de zaken genoemd onder 4.1. vindt in beginsel een mondelinge behandeling
plaats.
Op maat en per zaak wordt door het hof beoordeeld of aanleiding bestaat om van
dat beginsel af te wijken.

4.2.
4.3.
5.

Mondelinge behandeling

5.1.

In zaken waarin een mondelinge behandeling wordt gepland worden verzoekers/
belanghebbenden/ informanten fysiek in de zittingszaal, online (bijvoorbeeld via
Skype) of telefonisch gehoord. .
5.2.1. Verzoekers/belanghebbenden/informanten kunnen fysiek in de zittingszaal worden
gehoord, indien
a. de aard en de inhoud van de zaak de fysieke aanwezigheid noodzakelijk maakt;
b. het zwaarwegende belang van het kind de fysieke aanwezigheid noodzakelijk
maakt;
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c. er in de zaak een kindgesprek plaatsvindt in de vorm van een fysieke
ontmoeting van het kind met de behandelend raadshe(e)r(en), als bedoeld
onder 6.1;
d. het groot aantal procespartijen een fysieke mondelinge behandeling
noodzakelijk maakt;
e. de aanwezigheid van een tolk in een zaak noodzakelijk is.
5.2.2. Tevens kan een fysieke mondelinge behandeling noodzakelijk zijn als de digitale
middelen ontoereikend zijn om een mondelinge behandeling via een telefonische
(beeld) verbinding tot stand te brengen.
5.3.
Het is ter beoordeling van het hof op welke wijze de mondelinge behandeling
plaatsvindt. Daarbij is een combinatie van fysiek, online (bijvoorbeeld via Skype)
of telefonisch horen mogelijk.
5.4.1. In de zaken waarin de mondelinge behandeling online (bijvoorbeeld via Skype) of
telefonisch plaatsvindt, dient:
a. de verzoeker in hoger beroep zo veel mogelijk de telefoonnummers en/of
andere digitale contactgegevens van partijen/belanghebbenden/informanten
schriftelijk aan het hof kenbaar te maken, met inachtneming van de privacyregels;
b. er gedurende de gehele mondelinge behandeling een online (bijvoorbeeld
Skype-) of telefonische verbinding te zijn tussen alle
partijen/belanghebbenden/informanten en het hof;
c. de beslotenheid van de behandeling van de zaak steeds in acht te worden
genomen.
5.4.2. Het hof initieert in die zaken de online (bijvoorbeeld Skype) of telefonische
verbinding.
5.5.
Het hof bepaalt met inachtneming van de regels die hierover zijn opgenomen in
het Procesreglement het tijdstip waarop de zaak mondeling wordt behandeld.
5.6.
Stukken dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de mondelinge behandeling te
worden ingediend. Indien stukken later worden ingediend, dan is het ter
beoordeling van het hof of de stukken worden toegelaten of kan het hof bepalen
dat de mondelinge behandeling geen doorgang kan vinden.
6.

Kindgesprek

6.1.

Het kindgesprek kan plaatsvinden in de vorm van een fysieke ontmoeting van het
kind met de behandelend raadshe(e)r(en), online (bijvoorbeeld via Skype) of
telefonisch.
Het is ter beoordeling van het hof op welke wijze het horen van de minderjarige
plaatsvindt.
Indien het kindgesprek via een telefonische of online (Skype)verbinding
plaatsvindt, moet de vertrouwelijkheid en de beslotenheid van dit gesprek steeds
in acht worden genomen.
Indien het een verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp betreft wordt de
minderjarige in aanwezigheid van zijn advocaat en de overige betrokkenen
gehoord.
De minderjarige kan zijn mening ook schriftelijk aan de rechter kenbaar maken.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
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7.

Overige zaken

7.1.

7.4.

De zaken die niet worden genoemd onder 3 (zeer urgente zaken) en onder 4
(overige urgente zaken) worden aangemerkt als overige zaken.
Deze zaken kunnen zonder mondelinge behandeling worden afgedaan, mits alle
betrokkenen hiermee instemmen. Deze instemming wordt schriftelijk door
betrokkenen aan het hof bevestigd.
Aan betrokkenen kan nog een termijn worden gegeven om actuele informatie aan
het hof te overleggen.
Het hof streeft er daarna naar zo spoedig mogelijk uitspraak te doen.

8.

Spoedzaken

7.2.

7.3.

In spoedzaken, die in de periode dat deze regeling geldt bij het hof worden ingediend en
waarin direct een beslissing wordt gevergd, kan het hof een beslissing nemen zonder
betrokkenen te horen. Binnen 2 weken na de genomen spoedbeslissing wordt een
mondelinge behandeling gepland, met inachtneming van de werkwijze genoemd onder 5
en 6.
9.

Verlenging termijnen

9.1.

In de overige zaken als bedoeld onder 7 geldt het volgende:
a. een verzoek om uitstel van een proceshandeling (zoals het indienen van een
verweerschrift of het indienen van processtukken) wordt verleend voor de
duur van (minimaal) vier weken. Indien andere belanghebbenden hiertegen
bezwaar maken, beslist de dienstdoende piket raadsheer.
b. indien een processtuk niet binnen de gegeven termijn door het hof is
ontvangen, wordt ambtshalve een uitstel van vier weken verleend.

10.

Pro forma aanhouding

De overige urgente zaken als bedoeld onder 4 en de overige zaken als bedoeld onder 7,
die niet kunnen worden behandeld en die niet – met instemming van betrokkenen –
schriftelijk kunnen worden afgedaan, worden aangehouden tot een pro forma datum.
11.

Afwijking regeling

Indien de omstandigheden van het (individuele) geval daartoe aanleiding geven, kan het
hof met toepassing van artikel 1.1.16 resp. artikel 1.1.24 Procesreglement van deze
regeling afwijken.
12.

Intrekking Tijdelijke regeling van 24 april 2020

De Tijdelijke regeling Corona f&j hoven van 24 april 2020 wordt ingetrokken.
13.

Slotbepaling

13.1. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze
regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling
zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.
13.2. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid
van de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling rechtspraak.
13.3. Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling F&J hoven.
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