
1  

Projectplan ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ 
(afgekort tot DIF) 
 
Januari 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dit projectplan is geïnspireerd door de projectplannen van de Rotterdamse Regelrechter en 
de Overijsselse Overlegrechter. De rechtbank Gelderland wil daaraan haar eigen invulling 
geven door het openstellen van deelgeschillenrechtspraak voor zaken uit het familierecht. 
Het wat en hoe daarvan wordt hieronder beschreven. 
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1. Aanleiding en probleemstelling 
 
1.1. Maatschappelijk effectieve rechtspraak 
 
In het Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020 is het investeren in snelle, toegankelijke en 
deskundige rechtspraak als een belangrijk speerpunt naar voren gebracht. Daarbij is als 
vanzelfsprekend benoemd dat de Rechtspraak dit mogelijk maakt. Voorts is door de Raad 
voor de rechtspraak in 2016 uitgesproken dat hij nadrukkelijk wil investeren in 
‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’1. Dit is door hem aldus gedefinieerd: “dat 
rechtspraak maatschappelijk effectief is als daarbij tijd en aandacht kan worden besteed aan 
eventuele onderliggende en niet of minder juridische kwesties en maatschappelijke 
problematiek, als de rechter laagdrempelig is en wordt ingezet in alle zaken waarin die inzet 
voor de burger relevant is, als de beslissing van de rechter toegevoegde waarde heeft, de 
rechter geen stempelmachine is en als de rechter de gerechtvaardigde verwachtingen van 
de burger ook waarmaakt”. 
 
Vaak wordt de kritiek gehoord dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd 
tegemoetkomen aan de wens van burgers om alledaagse problemen op eenvoudige en 
laagdrempelige wijze, effectief op te lossen2. Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist 
innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige 
procedures die partijen bij elkaar brengen en waarbij conflicten niet (verder) op de spits 
worden gedreven. Om die reden is in het regeerakkoord opgenomen dat er wetgeving zal 
komen die experimenteren mogelijk maakt. In het regeerakkoord worden voorts 
experimenten aangekondigd met Buurtrechters. De Buurtrechters, zo is het idee, zullen 
regelmatig ‘in de buurt’ zitting hebben. De procedure is gericht op juridisch eenvoudige zaken 
waarbij een laag bedrag aan griffiegeld wordt geheven. De Buurtrechters, veelal 
kantonrechters, hebben als insteek om partijen in gezamenlijk overleg tot finale beslechting 
van hun geschil te laten komen. 
 
In het hiervoor geschetste kader is de rechtbank Noord-Nederland in 2016 de pilot ‘de 
Spreekuurrechter’ gestart, een experimentele vorm van gerechtelijke geschilbeslechting die 
beoogt toegankelijk, snel en laagdrempelig contact met de rechter te bieden gericht op het 
oplossen van geschillen. Kenmerkend is de mondelinge behandeling op de zitting zonder 
voorafgaande uitwisseling van uitgebreide processtukken waardoor een zaak niet al bij 
aanvang is ‘gejuridiseerd’. De procedure beoogt aanvullend te zijn op de reguliere 
rechtspraak en is gericht op partijen die normaliter de rechtspraak niet bereiken. 
 
Uit onderzoek naar de resultaten van de pilot ’de Spreekuurrechter’ en de ervaringen van de 
aan de pilot deelnemende partijen is gebleken dat de geboden vorm van geschilbeslechting 
door hen in overwegende mate is ervaren als snel, laagdrempelig en goedkoop ten opzichte 
van de reguliere civiele procedure. Daarbij komt dat in 87% van de gevallen het geschil na 
tussenkomst van de Spreekuurrechter in een minnelijke regeling is geëindigd3. Gesteld kan 
dan ook worden dat de Spreekuurrechter bijdraagt aan een maatschappelijk effectieve 
rechtspraak, welke conclusie ook wordt onderschreven door de rechters en juridische 
ondersteuning die aan de pilot hebben deelgenomen. Helaas heeft het bestuur van de 
rechtbank Noord-Nederland besloten om de pilot te beëindigen, onder meer vanwege het feit 
dat geen aanvullende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld voor continuering van de 
pilot. 
 
 
 

 
1 http://www.njb.nl/blog/maatschappelijk-effectieve-rechtspraak.20396.lynkx 
2 Zie onder meer het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III 2017 “Vertrouwen in de toekomst” 
3 T. Lennaerts, “De proef (met een) Spreekuurrechter”, NJB 2017/139 
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1.2. De Rotterdamse Regelrechter 
 
De positieve ervaringen in Noord-Nederland zijn voor de rechtbank Rotterdam aanleiding 
geweest om met ingang van 13 september 2018 op beide locaties, dus zowel in Rotterdam 
als in Dordrecht, te starten met het project: ‘de Rotterdamse Regelrechter’. In het kader van 
dat project biedt rechtbank Rotterdam de mogelijkheid aan partijen om in een snelle en 
goedkope procedure op eenvoudige wijze een geschil aan de kantonrechter voor te leggen. 
Nadat beoordeeld is dat het geschil zich leent voor afdoening in het kader van het 
onderhavige project, zal de kantonrechter op korte termijn een mondelinge behandeling 
bepalen, die zo nodig kan plaatsvinden op locatie, wanneer de aard van het geschil daarom 
vraagt. De kantonrechter zal tijdens de zitting met partijen het gesprek aangaan over het 
geschil en zal trachten het geschil tussen partijen in der minne tot een oplossing te brengen. 
Aldus wordt voorkomen dat het geschil verder juridiseert en de kosten voor partijen steeds 
verder oplopen. 
 
Het Rotterdamse project beoogt te voorkomen dat geschillen onopgelost blijven, omdat de 
drempel om die geschillen aan de rechter voor te leggen te hoog is. Met de laagdrempelige 
procedure die de Rotterdamse Regelrechter biedt, wordt die drempel hopelijk geslecht.  
 
Hierbij is ook van belang dat de procedure zo is ingericht dat het niet noodzakelijk is dat 
partijen zich laten bijstaan door een juridisch geschoolde gemachtigde. Partijen leggen in 
hun eigen woorden aan de rechter het tussen hen bestaande geschil voor en vervolgens zal 
de rechter met partijen het gesprek aangaan om te trachten het probleem in onderling 
overleg op te lossen.  
 
Blijkt dat niet mogelijk, dan zal de kantonrechter uiteindelijk de knoop in een vonnis 
doorhakken en zo nodig zal hij partijen van tevoren verzoeken om aanvullende stukken in het 
geding te brengen en eventueel aanvullende vragen (mondeling of schriftelijk) te 
beantwoorden. 
 
Kernwoorden voor de procedure van de Rotterdamse Regelrechter zijn derhalve: 
• snel; 
• eenvoudig; 
• probleemoplossend en 
• goedkoop. 
 
In het vervolg van dit projectplan zullen die kernwoorden verder toegelicht worden met 
betrekking tot de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken. 
 
 
1.3. Overijsselse Overlegrechter 
 
De rechtbank Overijssel is op eenzelfde wijze als de Rotterdamse Regelrechter van start 
gegaan met de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de civiele procedure, met name 
om te voorkomen dat in kleinere zaken natuurlijke personen feitelijk geen toegang tot de 
rechter meer hebben doordat het griffierecht te hoog is, er te veel formaliteiten zijn en men 
moeite heeft om zich op schrift en in juridische taal uit te drukken. 
De rechtbank Overijssel vindt het belangrijk om deze mogelijkheid aan eenieder aan te 
bieden die zich met een juridisch tamelijk eenvoudig probleem (of deelgeschil) 
geconfronteerd wordt en anders de rechter wellicht niet zou (weten te) bereiken. Die zaken 
kunnen door iedereen bij de Overijsselse Overlegrechter worden aangebracht.  
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Op basis van gesprekken met een gemeenteraadslid (D66) en het hoofd juridische zaken 
van de gemeente Zwolle en een gemeenteraadslid (CDA) in Enschede en de 
buurtbemiddelaar en klachtenfunctionaris van de gemeente Enschede denkt die rechtbank 
met name aan zaken die door buurtbemiddelaars worden aangebracht.  
Inmiddels is in het project van de Overijsselse Overlegrechter gebleken dat een aantal zaken 
door de buurtbemiddelaars niet kunnen worden opgelost, maar waarbij het gezag van de 
rechter wel nuttig zou kunnen zijn om tot een vergelijk te komen of om een uitspraak te doen.  
Ook woningbouwverenigingen zijn benaderd om burengeschillen op deze wijze aan de 
Overijsselse Overlegrechter voor te leggen. Uit de ervaring van het mediationbureau en het 
balie- en deurwaarder overleg blijkt dat mediators soms ook behoefte hebben om een 
specifiek geschilpunt voor te leggen aan de rechter om er een klap op te geven. Verder is 
nog contact gezocht met het juridisch loket. Via deze kanalen wil de rechtbank Overijssel de 
ketenpartners (o.a. buurtbemiddelaars, gemeenten en mediators) en burgers zo veel als 
mogelijk bekend maken met deze vorm van laagdrempelige geschilbeslechting. 
 
 
1.4. De Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken 
 
Ook de rechtbank Gelderland wil op de locaties Arnhem en Zutphen werken aan 
laagdrempelige en maatschappelijk effectieve rechtspraak. Aanleiding hiervoor was een 
vraag van twee mediators om in een concrete zaak een snelle, eenvoudige en 
laagdrempelige voorziening te bieden om op één punt te zorgen voor duidelijkheid zodat de 
onderhandelingen bij de mediators zinvol en vruchtbaar konden worden voortgezet. Wij zijn 
mediators Anneke van der Molen en Peter van der Lugt dank verschuldigd voor het stellen 
van die vraag en het sindsdien blijven meedenken in de ontwikkeling van dit project.  
 
Uitgangspunt is om deze voorziening aan te bieden voor (ex): samenwoners, geregistreerd 
partners en echtgenoten die zelf trachten het einde van hun relatie of later opgekomen 
problemen in der minne op te lossen door onderhandelingen. Dat kunnen zijn 
onderhandelingen die begeleid worden door een MfN-mediator of mediators, 
onderhandelingen begeleid door een gemeenschappelijke (familierecht)advocaat of 
onderhandelingen tijdens een zogenaamd viergesprek waarbij partijen elk begeleid worden 
door hun eigen advocaat. Daarnaast komen notarissen die onderhandelingen begeleiden 
over (echt)scheidingskwesties ook in aanmerking voor dit project. In eerste instantie gaat het 
nog niet over erfrechtkwesties. In een later stadium kan worden bekeken of rechters van de 
afdeling handel en kanton bereid gevonden kunnen worden om die zaken in het kader van dit 
project te gaan behandelen. Overigens kunnen in eerste instantie alleen die verzoekers zich 
wenden tot de deelgeschillenrechter die door een MfN-mediator, (familierecht) advocaat of 
notaris bij de onderhandelingen worden begeleid. Nadat hiermee ervaring is opgedaan, zal 
worden onderzocht of die begeleiding als voorwaarde dient te worden gehandhaafd. 
 
Kort gezegd kunnen alleen zaken die ter vrije bepaling van partijen staan worden voorgelegd 
en dan maar één kwestie van het totaal aan onderwerpen waarover partijen met elkaar 
onderhandelen. Deze procedure gaat vooraf aan en staat volkomen los van een eventuele 
procedure bij de rechtbank, afdeling familierecht. De rechter zal een nieuwe benaming 
krijgen: familierechter, tevens kantonrechter. Zie voor een toelichting hierop de paragraaf 1.5 
inzake de wettelijke basis van dit project. 
 
De deelgeschillenrechter zal met gebruikmaking van mediation-achtige technieken partijen 
trachten te bewegen tot het vinden van een oplossing in der minne. Het uitgangspunt is 
immers dat partijen ervoor hebben gekozen en blijven kiezen om via onderhandelingen tot 
een gezamenlijke oplossing te komen. Deze aanpak is ook gebruikelijk bij het project ‘de 
Rotterdamse Regelrechter’ en ‘de Overijsselse Overlegrechter’.  
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Mocht het onverhoopt niet lukken om het probleem van partijen tot een oplossing te brengen, 
dan zal de deelgeschillenrechter overgaan tot het nemen van en beslissing over het 
twistpunt.  
De gedachte is dat partijen daarmee hun onderhandelingen voor de andere punten kunnen 
voortzetten en (in beginsel) zonder verdere tussenkomst van de rechter tot een oplossing 
kunnen komen. In beginsel, want voor gehuwden en geregistreerd partners geldt dat zij een 
scheiding dienen te formaliseren door een verzoek daartoe aan de rechtbank. Het 
uitgangspunt voor een zitting is dat daarvoor anderhalf uur is uitgetrokken. Een uitloop 
daarvan is mogelijk.  
 
De komende periode zal gewerkt worden aan het creëren van draagvlak voor deze vorm van 
geschilafdoening zowel in- als extern. De wens is om het project 1 maart 2021 van start te 
laten gaan. 
 
 
1.5. Wettelijke basis 
 
Als wettelijke basis voor het project fungeert artikel 96 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (hierna: Rv).  
Het eerste lid van artikel 96 Rv biedt partijen de mogelijkheid zich in zaken die slechts 
rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan, gezamenlijk tot de 
kantonrechter van hun keuze te wenden en zijn beslissing in te roepen. Met ingang van  
1 september 2017 is een nieuw lid 2 toegevoegd aan artikel 96 Rv, waardoor het mogelijk is 
dat slechts één van partijen zich tot de kantonrechter wendt. Vervolgens is het aan de 
kantonrechter om te onderzoeken of de wederpartij bereid is medewerking te verlenen aan 
de beslechting van het tussen partijen bestaande geschil op basis van artikel 96 Rv. In de 
praktijk zal dit erop neerkomen dat aan de verzoekende partij gelegenheid wordt gegeven die 
bereidheid tot medewerking aan te tonen. Blijkt die wederpartij daartoe bereid te zijn, dan 
kan de zaak op basis van artikel 96 Rv beslecht worden. Mocht blijken dat die partij daartoe 
niet bereid is, dan dient de verzoeker alsnog een reguliere dagvaardingsprocedure in gang te 
zetten en de andere partij voor de kantonrechter te dagvaarden. Aan die procedure zijn, in de 
regel niet alleen hogere kosten verbonden, maar bovendien duurt die procedure in de regel 
veel langer. 
 
Het tweede artikellid zal in eerste instantie niet in het Gelderse project benut gaan worden. 
Alleen samen zal aan partijen toegang worden verleend tot de Gelderse 
deelgeschillenrechter. Wellicht dat in een later stadium de mogelijkheid van lid 2 (om als 
partij alleen een verzoek in te dienen) alsnog zal worden opengesteld. De start voor de 
Gelderse aanpak kent immers als uitgangspunt dat er tussen partijen overleg bestaat.  
 
Het grote voordeel van de procedure ex artikel 96 Rv is dat de procedure met een 
verzoekschrift (of een gewone brief of e-mail) aanhangig kan worden gemaakt.  
In een artikel 96 Rv-procedure hoeven er geen kosten gemaakt te worden gemaakt in 
verband met het opstellen van een dagvaarding en de inschakeling van een deurwaarder die 
de dagvaarding aan de wederpartij betekent. Bovendien kan een procedure ex artikel 96 Rv 
veel sneller afgewikkeld worden dan een reguliere dagvaardingsprocedure. In een procedure 
ex artikel 96 Rv zal de kantonrechter als regel binnen enkele weken na ontvangst van het 
verzoekschrift een mondelinge behandeling gelasten, zodat partijen hun standpunten ten 
overstaan van de rechter kunnen toelichten en de rechter kan trachten het geschil in der 
minne op te lossen.  
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Dit in tegenstelling tot een dagvaardingsprocedure waarbij het procesreglement de 
wederpartij de mogelijkheid biedt om minstens één keer vier weken uitstel te vragen voor het 
indienen van een conclusie van antwoord, zodat het kan voorkomen dat pas vier maanden 
na het uitbrengen van de dagvaarding een zitting, de comparitie van partijen, plaatsvindt. De 
kantonrechter mag bij een procedure ex artikel 96 Rv zelf het procesverloop vaststellen, 
zonder daarbij gebonden te zijn aan de reguliere regels voor een verzoekschrift- of 
dagvaardingsprocedure.  
 
De Gelderse deelgeschillenrechter wil snelheid tot een belangrijk uitgangspunt maken en 
heeft daarom voor de volgende -korte- termijnen gekozen: na indiening van een gezamenlijk 
verzoek, zal de rechtbank Gelderland ernaar streven om binnen twee werkdagen contact op 
te nemen met verzoekers voor het plannen van een zitting. Binnen twee weken na ontvangst 
van het verzoek zal die zitting worden gepland, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met ieders agenda. Dit betekent dat de deelgeschillenprocedure in drie weken kan 
worden afgerond. Dat is mogelijk nu slechts één geschilpunt door verzoekers kan worden 
voorgelegd. Uiterlijk één week na de zitting zal of een proces-verbaal worden toegestuurd 
met daarin genoteerd de tussen partijen getroffen regeling dan wel de schriftelijke uitwerking 
van een mondelinge uitspraak ter zitting of zal de deelgeschillenrechter over dat ene punt 
een beslissing op schrift naar partijen laten sturen.  
 
Indien partijen samen een afspraak in een proces-verbaal laten vastleggen of de 
deelgeschillenrechter zich over één aspect heeft uitgelaten in een beschikking, staat het 
partijen niet meer vrij dat onderwerp aan een bodemrechter in een reguliere 
rechtbankprocedure voor te leggen. Partijen hebben zich, behoudens hoger beroep, 
gebonden aan de beslissing. Hierdoor verkrijgt de beschikking van de deelgeschillenrechter 
kracht van gewijsde.  
 
Partijen die zich op de voet van artikel 96 Rv tot de familierechter, tevens kantonrechter 
wenden, kunnen zich overeenkomstig artikel 358 e.v. Rv de mogelijkheid van hoger beroep 
voorbehouden. Zij dienen dat uitdrukkelijk en eensluidend te verklaren tegelijkertijd met het 
indienen van het aanmeldformulier. Een dergelijk voorbehoud kan niet worden aangenomen 
op grond van een stilzwijgend beding. Wanneer partijen zich niet uitdrukkelijk en eensluidend 
het recht op hoger beroep hebben voorbehouden, geldt ingevolge artikel 358 Rv e.v. dat 
geen hoger beroep openstaat tegen de beslissing van de deelgeschillenrechter en dat de 
beslissing van die rechter derhalve bindend is voor partijen. Het uitgangspunt in dit project is 
dat verzoekers tot een snelle oplossing willen komen. Het voorbehoud van hoger beroep 
vertraagd het bereiken van een onherroepelijke uitkomst. Overwogen wordt daarom dat het 
in de pilotfase de voorkeur heeft om, bij voldoende aanbod van zaken, de voorkeur te geven 
aan verzoeken waarin het hoger beroep niet wordt voorbehouden.  
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1.6. Doelgroep en zaken 
 
Bij het soort zaken die kunnen worden voorgelegd, kan het voor dit project alleen gaan om 
familierecht kwesties die ter vrije bepaling van partijen staan. Hieronder zijn deze in een 
overzicht opgenomen. Daarin zijn ook de zaken die niet ter vrije bepaling van partijen staan 
vermeld ter onderscheiding. (Met dank aan stagiair Ruben van den Bogaart van de 
rechtbank Gelderland, cluster familie- en jeugdrecht)  
 

Artikel 96 Rv Vrije bepaling van partijen Niet ter vrije bepaling van partijen 

 Deelgeschillen in het 
ouderschapsplan over de 
minderjarige kinderen: 

- informatieverplichting; 
- zorg- of 

omgangsregeling; 
- verantwoordelijkheden 

als ouders naar elkaar 
toe; 

- kinderalimentatie; 
- hoofdverblijfplaats; 
- verhuizing;  
- schoolkeuze kind; 
- paspoort/ID-bewijs. 

Het uitspreken van een echtscheiding; 

 Echtelijke woning: 
- waarde woning 

vaststellen; 
- verkoop echtelijke 

woning; 
- makelaar voor de 

verkoop echtelijke 
woning; 

- koop nieuwe woning. 

Deelgeschillen omtrent het gezag over 
minderjarige kinderen; 

 Onderdelen van de kinder- of 
partneralimentatie: 

- draagkracht; 
- behoefte; 
- zorgkortingspercentage. 

Erkenning; 

 Huwelijksvermogen: 
- saldo bankrekeningen; 
- spaarrekening(en); 
- lijfrente; 
- beleggingen; 
- schulden. 

Wijziging voornamen; 

 Boedelscheiding: 
- inboedel;  
- voertuigen; 
- verzamelingen; 
- voorwerpen van 

waarde. 

Wijziging geslachtsnamen; 

 Overige: 
- regeling omtrent 

huisdieren. 
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Zaken die niet ter vrije bepaling van partijen staan zijn zaken als: echtscheiding, kwesties 
rondom gezag, erkenning, wijzigingen van voor- en/of achternamen. Dit heeft te maken met 
de verplichting tot het inschrijven in de openbare registers van deze informatie. Denk hierbij 
aan de registers van de burgerlijke stand aangehouden bij gemeentes en het gezagsregister 
dat wordt aangehouden bij de gerechten.   
 
De zaken kunnen uitsluitend worden aangebracht door partijen zelf. Uiteraard kunnen die 
worden geholpen en gesteund door mediators, advocaten en notarissen. De verzoekers 
moeten bij een MfN-mediator, een (familierecht) advocaat of bij een notaris in 
onderhandeling zijn voor de beëindiging van hun relatie om zich te kunnen aanmelden. In 
een later stadium van dit project wordt beoordeeld of deze verplichting kan komen te 
vervallen.  
 
De doelgroep bestaat voor het ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ project 
uit: (ex) ‘samenwoners’, ‘geregistreerde partners’ en ‘echtelieden’, die in onderhandeling zijn 
en op één (breek)punt in hun discussie aan de hand genomen willen worden door een 
deelgeschillenrechter. 
Om die groep rechtzoekenden te kunnen bereiken moet aan de start van het project de 
nodige (media)aandacht worden besteed, zodat ze op de hoogte worden gebracht van deze 
extra service.   
 
Het project heeft vooralsnog een looptijd van een kleine drie jaar, ingaande 1 maart 2021 en 
eindigt op 31 december 2023. Er wordt naar gestreefd in die periode minimaal 85 zaken te 
behandelen. Wij streven naar 10 zaken in 2021, 25 zaken in 2022 en 50 zaken in 2023. 
 
Mocht blijken dat de instroom aan zaken achterblijft, dan zal opnieuw in de media en 
anderszins aandacht worden gevraagd voor het project. Mocht blijken dat er meer dan het 
genoemd aantal van 85 zaken worden aangebracht, dan moet wellicht het aantal rechters en 
juridisch medewerkers dat deelneemt aan het project worden uitgebreid. Bij de start van het 
project is ervoor gekozen om vier familierechters, tevens kantonrechter, vier juridisch 
medewerkers en per locatie twee administratieve griffiemedewerkers (lees: twee uit Arnhem 
en twee uit Zutphen) in te zetten. Deze rechters en juridisch medewerkers dienen in de volle 
breedte van het familierecht kennis en ervaring te hebben en dienen op ook op het gebied 
van het burgerlijk procesrecht goed te zijn ingevoerd. De eerste – kleine tussentijdse 
evaluatie van het project staat gepland op vrijdag 1 oktober 2021. De eerste -uitgebreide- 
tussentijdse evaluatie van het project staat gepland op dinsdag 1 maart 2022. Ervaringen 
zullen worden besproken met het team en zo nodig zullen aanpassingen worden 
doorgevoerd in de aanname en behandeling van zaken. Het aantal en het soort zaken 
alsmede de behandeltermijn zal tevens worden geëvalueerd alsook of er voldoende 
mankracht is voor de behandeling van de zaken.  
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1.7. Kernwoorden van de procedure 
 
De kernwoorden van het project: ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ zijn: 
• snel; 
• probleemoplossend; 
• eenvoudig; 
• goedkoop. 
 
De tijdwinst in vergelijking met een reguliere verzoekprocedure kan groot zijn. Daarbij dient 
bedacht te worden dat een procedure bij de Gelderse deelgeschillenrechter, ook als die 
uitmondt in een minnelijke regeling, binnen een periode van drie weken na binnenkomst van 
het verzoek afgewikkeld kan worden, terwijl een beschikking in een gemiddelde 
verzoekprocedure toch al snel meerdere maanden vergt.  
Blijkt dat bewijslevering middels getuige(n) en/of deskundige(n) nodig is, dan is bij een 
reguliere procedure een behandelingsduur van een jaar of langer zeker niet uitzonderlijk. 
 
Het kernbegrip “eenvoudig” is van toepassing op de procedure van de Gelderse 
deelgeschillenrechter, omdat slechts één geschilpunt aan die rechter kan worden voorgelegd 
en de zitting een informeel karakter kent.  
 
Met “probleemoplossend” als kernbegrip bij de Gelderse deelgeschillenrechter wordt tot 
uitdrukking gebracht dat de aangewezen deelgeschillenrechter, meer nog dan in een 
reguliere procedure, tijdens een gesprek ter zitting met partijen zal praten om te bezien of het 
geschil in der minne en in goed overleg tussen partijen tot een oplossing gebracht kan 
worden. Lukt dat en bereiken partijen onderling een regeling over het geschil, dan zal de 
deelgeschillenrechter de tussen partijen gemaakte afspraak in een proces-verbaal van de 
zitting vastleggen en zal de deelgeschillenrechter de partijen vragen om dat proces-verbaal 
te ondertekenen. Na ondertekening is in ieder geval sprake van een afspraak die partijen 
bindt voor het vervolg van hun onderhandelingen. 
 
Het proces-verbaal wordt mede ondertekend door de deelgeschillenrechter en de griffier 
(juridisch medewerker) en heeft dezelfde executoriale werking als een vonnis van de 
kantonrechter, zie hiertoe artikel 87, lid 3 Rv jo (de schakelbepaling van) artikel 279, lid 6 Rv. 
Dat is tegelijkertijd het kenmerkende verschil met een regeling die partijen onderling, zonder 
tussenkomst van een rechter treffen. Als blijkt dat één van de partijen zich dan niet aan de 
regeling houdt, zal de andere partij alsnog een gerechtelijke procedure moeten starten tot 
nakoming van de gemaakte afspraken. In het geval de bij de deelgeschillenrechter getroffen 
regeling niet wordt nagekomen, kan de andere partij de deurwaarder opdracht geven om tot 
executie van de regeling over te gaan. Voorwaarde is dan wel dat de tussen partijen 
gemaakte afspraken zodanig vastgelegd worden in het proces-verbaal dat de afspraken ook 
ten uitvoer gelegd kunnen worden.  
 
Ten aanzien van het kernbegrip “goedkoop” is hiervoor al vermeld dat voor een procedure bij 
de Gelderse deelgeschillenrechter geen dagvaardingkosten gemaakt hoeven te worden. Bij 
geschillen tussen partijen geldt in beginsel het laagste griffierecht, te weten € 85,-.4  
Wanneer partijen afspreken dat ieder van hen de helft van dat griffierecht draagt, is iedere 
partij derhalve € 42,50 verschuldigd. 
 
 
 
 
 

 
4 https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-
kanton.aspx  

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx
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2. Procesbeschrijving 

 
2.1. Selectie van zaken en selectiecriteria 
 
Notarissen, (familierecht) advocaten en MfN-mediators zullen worden geïnformeerd over het 
project. Aanmelding is voorbehouden aan partijen zelf, waarvan minstens één der partijen in 
het arrondissement Gelderland woont op het moment van indiening volgens de 
basisregistratie personen (BPR). 
 
Voor een overzicht van de soort vragen die aan de deelgeschillenrechter kunnen worden 
voorgelegd wordt verwezen naar paragraaf 1.6 van dit projectplan.  
 
Na aanmelding zal één van de (familie)rechters, die bij het project betrokken is, beoordelen 
of de zaak zich leent voor afdoening in het kader van het onderhavige project. Uitgangspunt 
bij die beoordeling is dat de zaak over slechts één aspect van de onderhandelingen kan 
gaan, niet al te complex is, dat de zaak nog niet gejuridiseerd is en niet bestaat uit een zeer 
omvangrijk dossier alsmede dat de rechtsvraag die beantwoord moet worden, relatief 
overzichtelijk is. 
 
 
2.2. Aanmelding van zaken 
 
Aanmelding van zaken kan uitsluitend geschieden per e-mail met vermelding van alle 
relevante gegevens, waaronder in ieder geval de namen, adressen, telefoonnummers en e-
mailadressen van de bij de zaak betrokken partijen, alsmede een korte omschrijving van het 
juridische geschil dat aan de Gelderse deelgeschillenrechter wordt voorgelegd. Op die wijze 
wordt invulling gegeven aan één van de kernbegrippen van het project, te weten 
“eenvoudig”. Partijen dienen gebruik te maken van het aanmeldformulier, dat te downloaden 
is op de site van de rechtbank Gelderland op www.rechtspraak.nl. Dit formulier dient na 
ondertekening door beide verzoekers per e-mail aan de rechtbank te worden gestuurd. 
 
Het aanmeldformulier kan per e-mail verstuurd worden aan de griffie van de afdeling 
familierecht van de rechtbank Gelderland. Hiertoe is een centraal e-mailadres opengesteld. 
Dat adres is te vinden op de site van de rechtbank Gelderland. 
 
 
2.3. De zitting 
 
Zo snel mogelijk nadat beoordeeld is dat de zaak zich leent voor behandeling in het kader 
van het onderhavige project, zal de deelgeschillenrechter, rekening houdend met de 
eventuele verhinderdagen van partijen, een datum bepalen waarop de zaak mondeling 
behandeld wordt.  
 
De zitting wordt geleid door één van de vier betrokken deelgeschillenrechters, bijgestaan 
door een juridisch medewerker, die eveneens verbonden is aan het project. Beiden dragen 
tijdens de zitting geen toga, omdat de zitting een informeel karakter kent. Voorafgaand aan 
de zitting dienen de verzoekers zich te legitimeren door middel van een rijbewijs, id-bewijs of 
paspoort. Als een advocaat bij de zitting aanwezig is, is identificatie niet nodig. 
 
Tijdens de zitting zal de deelgeschillenrechter actief de mogelijkheid van een eventuele 
schikking onderzoeken. Daarbij zal de deelgeschillenrechter ook gebruik maken van 
mediation-achtige technieken. 
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De zitting wordt gehouden op de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem of Zutphen in een 
ruimte die ingericht is met één gesprekstafel waaraan partijen, de deelgeschillenrechter en 
de griffier kunnen plaatsnemen (de zogenaamde informele setting). Het Gelderse 
mediationbureau zoekt een geschikte ruimte voor de gesprekken. De zitting vindt uitsluitend 
fysiek op de rechtbank plaats. Skype- of telefonische zittingen zijn, gelet op de aard van de 
bespreking, niet mogelijk.  
 
Partijen mogen zich ter zitting laten bijstaan door een (professionele) gemachtigde. Juist 
omdat de zitting mede bedoeld is om de mogelijkheden van een eventuele schikking te 
onderzoeken, is het noodzakelijk dat partijen zelf ook bij de zitting aanwezig zijn. Het is dus 
niet de bedoeling en niet toegestaan dat zij zich door een (professionele) gemachtigde laten 
vertegenwoordigen zonder zelf fysiek aanwezig te zijn.  
 
Dit onderdeel getuigt van de kernbegrippen “snelheid”, “eenvoudig” en “probleemoplossend”. 
Van “snelheid” is sprake, omdat op veel kortere termijn dan in een reguliere 
rechtbankprocedure een datum bepaald kan worden voor de mondelinge behandeling. Aan 
het begrip “eenvoudig” wordt invulling gegeven doordat de zitting zodanig vormgegeven is 
dat partijen zelf het woord kunnen voeren en het dus niet noodzakelijk is dat zij zich laten 
bijstaan door een professionele gemachtigde. Van “probleemoplossing” is sprake doordat de 
deelgeschillenrechter tijdens de zitting, veel meer dan in reguliere zaken, met partijen zal 
nagaan of een praktische oplossing van het tussen partijen gerezen geschil tot de 
mogelijkheden behoort. 
 
 
2.4. Uitkomst van de zaak 
 
Wanneer partijen ter zitting overeenstemming bereiken over een minnelijke regeling van het 
tussen hen gerezen geschil, zal de deelgeschillenrechter die regeling in beginsel ter zitting 
vastleggen in een proces-verbaal, dat door beide partijen ter zitting wordt ondertekend. Met 
dat proces-verbaal komt een einde aan de deelgeschillenprocedure. 
 
Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een minnelijke regeling van 
het geschil, zal de deelgeschillenrechter alsnog uitspraak doen. Aan het slot van de zitting 
zal de deelgeschillenrechter met partijen bespreken of nog verdere informatie nodig is 
alvorens uitspraak gedaan kan worden, dan wel dat op basis van de door partijen verstrekte 
informatie tot een beslissing gekomen kan worden.  
De deelgeschillenrechter kan in dat laatste geval ter zitting mondeling uitspraak doen en ook 
is het mogelijk dat de rechter schriftelijk uitspraak doet op een nader door hem te noemen 
termijn, in beginsel echter uiterlijk binnen één week na de gehouden zitting. Uiteraard staat 
het partijen ook vrij de zaak alsnog in te trekken als zij daar gezamenlijk om verzoeken. 
 
 
2.5. Termijnen geldend voor de procedure 
 
In beginsel vindt uiterlijk binnen twee weken, na indiening van de zaak bij de griffie van de 
afdeling familierecht van de rechtbank locatie Arnhem of Zutphen, de zitting van de zaak 
plaats. Verlenging van de gestelde termijn is mogelijk wanneer partijen een te groot aantal 
verhinderdagen hebben opgegeven. Indien op de zitting blijkt dat een minnelijke regeling niet 
tot de mogelijkheden behoort en de deelgeschillenrechter derhalve alsnog uitspraak moet 
doen in de zaak, zal die uitspraak in beginsel gedaan worden uiterlijk één week na de zitting.  
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In het geval het nodig is dat partijen na de zitting schriftelijk verdere informatie verstrekken 
en/of verdere stukken in het geding brengen, zal de deelgeschillenrechter aan het slot van de 
zitting met partijen bespreken en afspreken hoeveel tijd ieder van hen daarvoor de 
gelegenheid krijgt. Nadat partijen die informatie en/of stukken in het geding hebben gebracht 
of daarmee in gebreke zijn gebleven, zal de deelgeschillenrechter in beginsel binnen één 
week na de dan vastgestelde termijn schriftelijk een beschikking nemen in de zaak. 
 
 
2.6. Kosten voor partijen 
 
Omdat de onderhavige procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift, hoeven geen 
deurwaarderskosten te worden gemaakt. De kosten van de procedure blijven derhalve 
beperkt tot het griffierecht.  
  
Het geschil speelt tussen twee burgers (dat wil zeggen: natuurlijke personen niet handelend 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf) zodat in beginsel het lage griffierecht geldt van  
€ 85,-, ongeacht het financieel belang.  
 
Tenzij partijen andersluidende afspraken maken over de betaling van het griffierecht, wordt 
het griffierecht in gelijke delen van 50% bij ieder van partijen in rekening gebracht. In CIVIEL 
bestaat de mogelijkheid om het griffierecht te splitsen en aan beide partijen de helft van het 
verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Het LDCR zal belast zijn met de inning van dat 
griffierecht. Hebben partijen wel afspraken gemaakt over de betaling van het griffierecht, dan 
gelden die afspraken uiteraard.  
 
 

3. Borging van resultaten en evaluatie 
 
Hiervoor is al vermeld dat het project ‘de Gelderse deelgeschillenrechter In Familiezaken’ in 
beginsel wordt aangegaan voor de duur van twee jaar en tien maanden. Om te kunnen 
beoordelen of het project aan de verwachtingen voldoet en voorziet in een behoefte als het 
gaat om maatschappelijk effectieve rechtspraak, is het noodzakelijk de resultaten van de 
pilot tussentijds, voor het eerst op 1 oktober 2021 en vervolgens telkens op het moment dat 
25 zaken zijn afgedaan en ten slotte aan het einde van de pilot, per 1 januari 2024, in kaart 
te brengen. De eerste -uitgebreide- tussentijdse evaluatie van het project staat gepland op 
dinsdag 1 maart 2022.  
 
Aan de partijen waarvan een zaak is beslecht in het kader van de pilot en aan de 
behandelend deelgeschillenrechter en griffier, zal na afloop van de procedure worden 
verzocht om een vragenformulier in te vullen. Daarbij zal niet alleen gevraagd worden naar 
de ervaringen van zowel de partijen alsook van de behandelend deelgeschillenrechter en 
griffier, maar tevens zal gevraagd worden of - en zo ja in welk opzicht - de onderhavige 
procedure naar de mening van partijen en de behandelend deelgeschillenrechter en griffier 
een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere procedure bij de (familie)rechter. 
Overigens moet bedacht worden dat partijen zelf vaak niet in staat zijn om te beoordelen of 
de procedure in het kader van de pilot ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ 
een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere procedure bij de (familierechter). Die 
vraag zou eventueel wel beantwoord kunnen worden door een gemachtigde die bij de zaak 
van verzoekers betrokken is.  
 
Voor wat betreft de evaluatie van de pilot, zal zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij 
de evaluatieformulieren die ook gebruikt zijn bij de evaluatie van het project: ‘de Overijsselse 
Overlegrechter’, ‘de Rotterdamse Regelrechter’ en ‘de Spreekuurrechter’.  
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Het Gelderse project heeft de heer mr. Gert van Rijssen, buitengewoon hoogleraar 
rechtspleging aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en raadsheer bij het Hof Arnhem-
Leeuwarden bereid gevonden deel uit te maken van de klankbordgroep en om mee te 
denken over een op te zetten onderzoek naar de effectiviteit van het project.  Mede aan de 
hand van de uitkomsten van de pilot kan de Raad voor de rechtspraak beoordelen of er 
aanleiding bestaat om landelijk gelijksoortige werkwijzen te introduceren.  
 
Genoemde buitengewoon hoogleraar zal overigens binnenkort een artikel publiceren over de 
betekenis en reikwijdte van artikel 96 Rv. Het projectteam, het MT van de afdeling Familie & 
Jeugd en het bestuur van de Gelderse rechtbank zijn reeds (onder embargo) in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van een concept van dat te publiceren 
artikel. Na publicatie van genoemd artikel in een vaktijdschrift zal op de site van de rechtbank 
Gelderland een verwijzing naar de vindplaats van dat artikel worden opgenomen. 
 
 

4. Middelen 
 
4.1. Ontwikkelingskosten 
 
Zoals in paragraaf 1.4 van dit projectplan is aangegeven is het uitgangspunt dat de 
deelgeschillenrechter eerst met partijen in gesprek gaat om te bezien of een oplossing in der 
minne denkbaar is. Daarbij zal de deelgeschillenrechter gebruik te maken van communicatie- 
en mediationvaardigheden.  
 
In de opstartfase zal tijd nodig zijn voor het inwerken, opstarten, opleiden/vaardigheden 
vergroten van in totaal vier deelgeschillenrechters, vier juridisch medewerkers (hierna: 
JM’ers) en per locatie twee griffiemedewerkers (van de rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem en Zutphen). Ook zijn de teamvoorzitters tijd kwijt voor het opzetten van het project 
en het project bekend maken bij de verschillende mogelijke aanbrengers.  
 
Bij de Rotterdamse Regelrechter heeft dit in totaal veertien weken gekost. Wij gaan uit van 
twee weken per rechter, JM-er en ook voor de teamvoorzitters.  
 
De vier aangewezen (deelgeschillen)rechters en JM’ers, in totaal acht personen, krijgen een 
verkorte opleiding (zoals ook in het kader van Overijsselse overlegrechter en GOO in 
Amsterdam is gebeurd). De opleiding richt zich op mediationvaardigheden met als basis 
Harvard onderhandelen, Never split the difference van voormalig FBI gijzelonderhandelaar 
Chris Voss, Elegant beïnvloeden van oud kanton- en handelsrechter, mediator en coach mr. 
Wanda Everts en provocatief coachen.   
 
Doel van de opleiding is het versterken van de project rechters en juridisch medewerkers op 
het terrein van vaardigheden om partijen te kunnen begeleiden bij hun onderhandelingen. 
 
Telkens een dag per onderwerp: 

- Dag 1: Elegant beïnvloeden;  
- Dag 2: Harvard onderhandelen; 
- Dag 3: Never split the difference; 
- Dag 4: Provocatief coachen; 
- Dag 5: af te sluiten met een dagdeel effectieve gesprekken en tot slot een dagdeel 

Haptonomie en gespreksvoering.  
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De volgende trainers zullen hiervoor worden benaderd: Wanda Evers, Jan Hille Noordhof 
(schrijven van “Het effectieve gesprek” en “”Waarom zeggen we niet wat we vinden en wat 
daaraan te doen?), een nog te vinden trainer voor ‘’Never split the difference’’, Jeffrey 
Wijnberg voor provocatief coachen en Nico Pronk (directeur eigenaar van een 
opleidingsinstituut voor haptonomie, Synergos, en vaker betrokken bij rechters en 
vaardigheden programma’s. Er zal gewerkt worden met telkens een externe en interne 
trainer (de projectleider). Kosten voor externen worden begroot op het gebruikelijk 
maximumtarief van SSR van € 750 per dagdeel inclusief voorbereiding en exclusief btw en 
reiskosten. De totale externe trainerskosten komen daarmee op € 750,00 x 10 dagdelen =  
€ 7.500,00 ex btw en reiskosten.  
 
Door de training intern te verzorgen zijn er geen locatiekosten aan verbonden. Wel 
koffie/thee, fris, lunch en versnaperingen. Ook zullen de verwachtte tien deelnemers een 
aantal boeken aangeboden krijgen. Dit is begroot op € 2.000,00. 
 
Ook zullen ook de medewerkers van het mediationbureau in de gelegenheid worden gesteld 
om aan deze trainingsdagen deel te nemen. 
 
Overigens gelden deze trainingsdagen als PE-dagen voor de (deelgeschillen)rechters en 
JM’ers. Dit zijn opleidingsdagen die dus niet meer op een andere manier hoeven en kunnen 
worden benut. De eerste drie dagen dienen in 2021 te worden gegeven en de laatste twee 
dagen in de eerste helft van 2022. Daarmee zijn voor twee jaar PE-punten ingevuld en -voor 
een deel- ook gefinancierd. 
 
De kosten op een rij: 
 
Voorbereiding  
Training    7.500,00 
verzorging deelnemers 2.000,00  
Boeken   2.000,00 
 
Uitvoering    PM 
 
Evaluatie    PM 
 
Inmiddels heeft de Raad voor de rechtspraak budget toegezegd voor het project. Voor de 
voorbereiding een bedrag van € 4.017,60, de uitvoering een bedrag van € 7.315,20 en voor 
de evaluatie een bedrag van € 2.286,00. 
 
 
Budget op een rij: 
 
Voorbereiding   4.017,60 
Uitvoering   7.315,20 
Evaluatie   2.286,00 
 
Het is uiteraard aan het MT van de afdeling familie- en jeugdrecht en het bestuur van de 
rechtbank Gelderland om te bezien of deze bedragen nog mogen en kunnen worden 
aangevuld uit de eigen begroting. 
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4.2. Start van het project 
 
Aan de pilot doen zoals gezegd vier rechters, vier JM’ers en per locatie twee administratie 
griffie medewerkers mee. In totaal twaalf personen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 
pilotzaken door de betrokken (deelgeschillen)rechters en juridisch medewerkers worden 
behandeld naast hun reguliere werkzaamheden, met de kanttekening dat de behandeling 
van de pilotzaak voorrang heeft voor zover dat nodig is om de met de pilot (mede) beoogde 
snelle afdoening van zaken te bereiken.  
In het onverhoopte geval dat de behandeling van de pilotzaken (tijdelijk) een onevenredig 
zware belasting voor de betrokken (deelgeschillen)rechter of juridisch medewerker met zich 
brengt, kan in overleg met de teamvoorzitter van de locatie Arnhem of Zutphen gezocht 
worden naar mogelijkheden om de extra belasting te herverdelen. 
 
Dit project heeft voor de start en het welslagen financiële implicaties. Deze worden in de 
navolgende paragraaf besproken. 
  
 
4.3. Financiële onderbouwing 
 
In onze ogen is het lastig om op voorhand een betrouwbare inschatting te maken van het 
aantal zaken dat in het kader van de onderhavige pilot voorgelegd zal worden. Wij achten het 
verantwoord om uit te gaan van een gemiddeld aantal zaken van twee a drie per maand. Dat 
aantal correspondeert globaal met de doelstelling van circa 85 zaken gedurende de looptijd 
van de pilot (twee jaar en tien maanden). 
 
De belasting per zaak voor de deelgeschillenrechter komt globaal overeen met de uren die 
de rechter ook moet besteden aan een reguliere familiezaak met dien verstande dat er 
minder voorbereidingstijd benodigd is (er zijn immers in beginsel geen schriftelijke stukken 
anders dan een korte omschrijving van het geschil).  
Wel bestaat de verwachting dat de zitting langer zal duren, omdat het onderzoek van de 
feiten meer tijd vergt en de deelgeschillenrechter niet of nauwelijks zal beschikken over 
aanvullende dossierstukken.  
 
Alles afwegend is een tijdbesteding van 4,5 uur per zaak voor de deelgeschillenrechter 
alleszins redelijk. Indien vervolgens een beschikking dient te worden genomen, komt daar 
nog de tijd bij die benodigd is voor het beoordelen van een conceptuitspraak. 
 
Voor de ondersteuning geldt dat er rekening mee moet worden gehouden dat zij relatief veel 
tijd kwijt zijn aan het (na)bellen van partijen om afspraken te maken/uitleg te geven met 
betrekking tot de wijze van procederen in het kader van de onderhavige pilot. Daarnaast 
dient de juridisch medewerker ondersteuning te bieden tijdens de behandeling van de zaak 
ter zitting en een uitspraak te concipiëren. Het lijkt ons verantwoord om uit te gaan van een 
gemiddelde tijdsbesteding van 6 uur per zaak voor de ondersteuning. 
 
Daarnaast worden de twee griffiemedewerkers per locatie (en de medewerkers van het 
mediationbureau) die ook nu al belast zijn met de administratieve verwerking van 
verzoekschriften, ingezet voor de administratieve verwerking van de zaken die in het kader 
van deze pilot worden aangebracht. Voor hen betekent dit project dus een (marginale) extra 
belasting. 
Voorts dient de voortgang van het project gedurende de looptijd te worden gemonitord, dient 
een aantal tussentijdse evaluaties met de betrokken deelgeschillenrechters en juridische 
medewerkers ondersteuning plaats te vinden en ook, na afloop van het project, een 
eindevaluatie.  
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Aangenomen kan worden dat de tussentijdse evaluaties en met name de eindevaluatie een 
aanzienlijke (piek)inzet van de bij het project betrokkenen zal vergen, maar op dit moment is 
niet in te schatten hoeveel extra uren dat met zich zal brengen. 
Voor de financiële doorrekening wordt naar de aparte bijlage (kosten-baten analyse) 
verwezen.  
 
 
5. Risico’s verbonden aan het project 
 
De meest voor de hand liggende risico’s van het project zijn dat er geen of juist (te)veel 
zaken worden aangebracht. In het geval er te weinig zaken worden aangebracht, zullen 
mogelijk aanbrengende (familierecht) advocaten, notarissen en MfN-mediators opnieuw 
aangeschreven moeten worden om hen nogmaals te wijzen op het bestaan van het project 
en de mogelijke voordelen van een procedure bij de deelgeschillenrechter ten opzichte van 
een reguliere rechtbankprocedure.  
 
In het geval “teveel” zaken in het kader van het onderhavige project worden aangebracht, 
zullen meer deelgeschillenrechters en juridisch medewerkers moeten worden aangezocht 
om deel te nemen aan het project. In dat geval is op voorhand duidelijk dat het project in een 
behoefte voorziet en denkbaar is dan ook dat bij het bestuur van de rechtbank en/of de Raad 
voor de rechtspraak aanvullende financiering wordt verzocht.  
 
 
Januari 2021 
 
mr. F.G. (Frans) van Arem 
Projectleider/voorzitter 
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• Op verzoek is de scriptie van Ruben van den Bogaart, stagiair bij de rechtbank 
Gelderland, afdeling familie- en jeugdrecht, locatie Arnhem van 31 augustus 2020 tot 
29 januari 2021, met als titel ‘de Deelgeschillenrechter’ in pdf-format verkrijgbaar bij 
het mediationbureau.  
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Tijdlijn pilot ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ 
 

December Activiteit Wie 

Woensdag 16 december 2020 Vergadering pilot de 
deelgeschillenrechter 

Frans van Arem, Julia Klep, 
Suzanne Hoijinck, Sandra 
Overkamp, Anna 
Heezemans, Willemijn Lont-
Janzing en Ruben van den 
Bogaart 

Vrijdag 18 december 2020 Opzet plan van aanpak 
maken.  

Ruben van den Bogaart & 
Frans van Arem 

 
Verzoek aan Anna Heezemans en Nick Janssen: een juridische tekstblok schrijven voor de 
pilot. Een tekstblok waarin het procesverloop staat vermeld: de beslissing van de 
deelgeschillenrechter of een eventuele schikking, daarbij gewezen op de 
(deelgeschillen)procedure, korte uitleg deelgeschillenrechter en het gezamenlijk verzoek met 
het beschreven standpunt 

• Tekstblok uiterlijk aanleveren voor of op vrijdag 8 januari 2021 aan Frans van Arem 
(mail).  

 
Verzoek aan Ruben van den Bogaart: evaluatieformulier vragen bij vergelijkbare projecten. 
Dit ten behoeve van wettenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het project.  

• Ruben benadert mevrouw E. Brand van de rechtbank Overijssel voor een 
evaluatieformulier.  

• Maandag 4 januari 2021 of vrijdag 8 januari 2021 het evaluatieformulier voorleggen 
aan Frans van Arem.  

 
Frans van Arem gaat bij Monique van der Wel en/of Sandra Overkamp na wat het budget 
ruimte is voor de pilot ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’. Ruben van den 
Bogaart en Frans van Arem kunnen vervolgens het budget meenemen in het (concept) plan 
van aanpak.  
 
Ruben van den Bogaart maakt een notulen en overlegt alvorens hij het verstuurd naar de 
interne klankbordgroep met Frans van Arem.  
 
 

 
 

Januari Activiteit Wie 

Maandag 4 januari 2021 Start (concept) plan van 
aanpak.  

Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart 

 Deadline versturen notulen 
vergadering woensdag 16 
december 2020 versturen 
naar de interne 
klankbordgroep 

Ruben van den Bogaart 

 Om 15:00 uur hebben Frans 
van Arem en Ruben van den 
Bogaart overleg met Marion 
Veldboer HRM met 
betrekking tot de pilot ‘de 
Deelgeschillenrechter’ 

Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart 
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Vrijdag 8 januari 2021 Deadline plan van aanpak 
en het plan van aanpak 
versturen naar interne 
klankbordgroep.  
 

Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart 

 Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart vragen aan 
Marion Veldboer om het 
project ‘de 
Deelgeschillenrechter’ 
informeel al vast in de week 
te leggen bij een bestuurslid 

Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart 

 Deadline tekstblok Anna Heezemans en Nick 
Janssen  

Maandag 11 januari 2021 Frans van Arem benadert 
Nysingh advocaten & 
notarissen en Dirkzwager 
advocaten & notarissen 
(respectievelijk Maarten 
Spronck en Cindy Snelders) 
om aan te sluiten bij de 
externe klankbordgroep 

Frans van Arem en Ruben 
van den Bogaart 

Woensdag 13 januari 2021 
om 11:00 uur 

Vergadering interne 
klankbordgroep.  

Frans van Arem, Julia Klep, 
Suzanne Hoijinck, Sandra 
Overkamp, Monique van der 
Wel, Anna Heezemans, 
Willemijn Lont-Janzing en 
Ruben van den Bogaart 

 

• In de vergadering wordt het plan van aanpak en wordt het procesreglement 
vastgesteld. Aan het MT wordt gevraagd of Ruben van den Bogaart aanwezig in 
persoon zijn scriptie en zijn werk aan het project toe mag lichten aan het bestuur/een 
bestuurslid, voordat het bestuur gaat agenderen.  

 
 

Maandag 25 januari 2021 
van 13:00 uur tot 13:30 uur  

Skype vergadering met het 
cluster familie- en 
jeugdrecht in zijn geheel. 
Een oproep voor 
belangstellingsregistratie.  

 

Donderdag 28 januari 2021 
om 11:30 uur 

Skype vergadering Frans 
van Arem met extern 
klankbordgroep 

Aanwezig: 
- 1 juridisch medewerker; 
- Willemijn Lont – Janzing 
namens het 
mediationbureau; 
 
Ook vragen deel te nemen 
in klankbordgroep extern 
- Gert Rijssen (bijzonder 
hoogleraar/ raadsheer) 
- Erik Koster (Overijsselse 
Overlegrechter) 
 
 



22  

Via Gert van Rijssen 
nagaan: 
 
- Student HBO-Rechten of 
student aan de universiteit 
om onderzoek te verrichten 
naar de effectiviteit van de 
pilot 
 
 
 

 
Doelstellingen januari 2021: 

• Marion Veldboer (HRM) benaderen om te maken een praatstuk ten behoeve van het 
bestuur; 

• Contact met afdeling communicatie van de rechtbank Gelderland over de pilot naar 
buiten promoten, het bedenken van een logo en de website 

• Contact maken met managementassistente MR voor een postvak voor binnenkomst 
familierechtelijke deelgeschillen → 1 mailgroep voor Arnhem en 1 mailgroep voor 
Zutphen; 

• Monitoringsformulieren voor deelnemers en deelgeschillenrechters; 

• Een vastgesteld projectplan en een vastgesteld procesreglement; 

• Het projectplan informeel voorleggen aan één bestuurslid; 

• Een uitgebreid externe klankbordgroep samenstellen en bijeenkomen. 
 

 
 

Februari Activiteit Wie 

Maandag 8 februari 2021 Sluiting termijn 
belangstellingsregistratie 

 

Maandag 15 februari 2021 MT-overleg over de 
uiteindelijke selectie 
deelgeschillenrechters, 
secretarissen en 
administratieve 
medewerkers en 
agendapunten bepalen voor 
extern overleg 

MT (Monique van der Wel 
en Sandra Overkamp) 

Maandag 22 februari 2021 Skype vergadering, 
aanwezig: intern 
klankbordgroep, extern 
klankbordgroep, MT, leden 
balie-overleg en alle 
mediators. (Misschien ook 
notarissen) 

Intern en extern 
klankbordgroep, balie-
overleg, mediators en het 
MT 

Woensdag 24 februari 2021 Skype vergadering intern 
klankbordgroep. De laatste 
puntjes op de i 

Frans van Arem, Julia Klep, 
Suzanne Hoijinck, Sandra 
Overkamp, Monique van der 
Wel, Anna Heezemans en 
Willemijn Lont-Janzing 
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Doelstellingen februari 2021:  

• Groen licht van het bestuur; 

• 4 deelgeschillenrechters, 4 secretarissen en per locatie 2 administratieve 
medewerkers; 

• Een website; 

• Tekstblokken voor aanmeldformulier, datum gesprek, rechtelijke beschikking, proces-
verbaal en goedkeurig/afwijzing deelgeschillenprocedure; 

• Agendapunten extern overleg + Skype vergadering extern klankbordgroep (in 
februari) 

 

 
1 maart 2021: start pilot ‘de Deelgeschillenrechter’.  
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Draaiboek zitting van de pilot ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ 
 
 
Inleiding 
De procedure bij de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken (hierna: DIF) is nieuw. 
Nu de procedure enigszins afwijkend is van een reguliere zitting bij de rechter en er behoefte 
bestaat aan een duidelijk stappenplan voor alle betrokkenen, is besloten om een draaiboek 
te maken waarin de verschillende stappen van de zitting beschreven worden.  
 
Teneinde uniformiteit van deze ‘nieuwe’ rechtsgang en extra service te borgen, worden alle 
stappen vermeld, ook al spreken die wellicht erg voor zich en wijken zij niet of nauwelijks af 
van de stappen die gelden bij een reguliere zitting. De stappen in het draaiboek zijn niet in 
beton gegoten, het is de bedoeling dat deze naar aanleiding van ervaringen in de praktijk 
verder worden aangevuld/uitgewerkt.  
 
Zitting 

• Inventariseren en noteren wie aan de kant van beide partijen verschenen is. Bij de 
start van de zitting doet de deelgeschillenrechter een legitimatie check.   
 

• Voorstellen van de rechter en de griffier. 
 

• Inventariseren of beide verzoekers weten wat het DIF-project inhoudt. Indien ze nog 
een nadere toelichting wensen, geeft de deelgeschillenrechter een toelichting over de 
procedure.  

 

• Verzoekers worden gewezen op de verplichting om griffierecht te betalen. Landelijk is 
afgesproken om het lage griffierecht van € 85,- te hanteren bij een geschil waarbij 
een particulier betrokken is, ongeacht het financieel belang van de zaak. Ratio van de 
pilot is verlaging van de drempel naar de rechterlijke macht en daarbij past niet een 
hoger griffierecht dan € 85,-. Tenzij verzoekers andersluidende afspraken maken over 
de betaling van het griffierecht, wordt het griffierecht in gelijke delen van 50% bij ieder 
van partijen in rekening gebracht.  
 

• Dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak.  
In de regel zal het zo zijn dat de rechter amper over informatie over de zaak beschikt. 
Het is dus van belang dat beide verzoekers uitgebreid aan het woord komen om toe 
te lichten wat er aan de hand is. De deelgeschillenrechter zal vragen stellen om zo 
snel mogelijk duidelijk te krijgen wat het probleem is dat tussen verzoekers speelt.  

 

• Vervolgens bespreekt de deelgeschillenrechter met verzoekers wat er volgens hen 
moet gebeuren om het probleem/deelgeschil voor beide verzoekers op een 
aanvaardbare wijze op te lossen. 

 
Proces-verbaal 

• Als verzoekers overeenstemming bereiken, legt de griffier de regeling vast in een 
proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt door beide verzoekers en de rechter en 
griffier ondertekend.  

 

• Als verzoekers het niet eens worden, maar wel nog willen nadenken over een 
eventuele regeling of als de deelgeschillenrechter over onvoldoende informatie 
beschikt om gemotiveerd in een beschikking de knoop door te hakken, wordt ook dat 
vastgelegd in het proces-verbaal.  
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• In dat laatste geval wordt tevens in het proces-verbaal duidelijk vermeld welke 
inlichtingen verzoekers nog moeten verstrekken en eventueel welke stukken nog 
overgelegd moeten worden. Daarbij wordt ook vermeld wanneer die inlichtingen 
verstrekt en de stukken overgelegd moeten worden en op welke wijze dat dient te 
gebeuren. 

 
Beschikking 

• Als verzoekers niet tot een gezamenlijke oplossing komen, neemt de 
deelgeschillenrechter een beslissing over het gerezen probleem/deelgeschil. De 
rechterlijke beslissing wordt vastgelegd in een beschikking. 
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Procesreglement ‘de Gelderse 
Deelgeschillenrechter In Familiezaken’ 
 
 
1.  Algemene uitgangspunten  
 
1.1 Het procesreglement (hierna: ‘het Reglement’) is gericht op het bieden van een 

laagdrempelige mogelijkheid tot het voeren van deelgeschillenprocedures in het 
familie- en jeugdrecht bij de rechtbank Gelderland. Aanmelding kan alleen door 
verzoekers die in onderhandeling zijn en tegen een breekpunt aanlopen in een niet al 
te complexe kwestie. Samenloop met een reguliere procedure bij de rechtbank is niet 
mogelijk. Het project staat open voor ex: samenwoners, geregistreerd partners en 
echtelieden. In dit stadium van het project kunnen verzoekers zich alleen aanmelden 
indien zij onderhandelingen voeren bij een MfN-mediator (een mediator die is 
aangesloten is bij de Mediators federatie Nederland), (familierecht) advocaat of 
notaris. 

 
1.2 Het Reglement beoogt inzicht te bieden in de bijzonderheden van de procedure, dat 

zijn grondslag heeft in artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(‘hierna Rv’).  

 
1.3 Het Reglement bevat ordenende regels op hoofdlijnen. In hetgeen niet is geregeld, 

voorziet de deelgeschillenrechter.  
 
1.4 De deelgeschillenprocedure vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de verzoekers 

die door zich aan te melden zich akkoord verklaren met dit reglement. 
 
1.5 De in dit Reglement beschreven procedure is bedoeld voor verzoekers die met elkaar 

in overleg zijn bij een MfN-mediator, (familierecht) advocaat of notaris en tijdens dat 
overleg stuiten op een familierechtelijk deelgeschil, waarover zij met elkaar geen 
overeenstemming bereiken en dat in de weg staat aan het bereiken van een 
totaalregeling.    

 
1.6 De in dit Reglement beschreven procedure is niet bedoeld voor het voorleggen van 

meerdere deelgeschillen. De verzoekers worden dan door de deelgeschillenrechter 
gewezen op de mogelijkheid van een reguliere rechtbankprocedure.   

 
1.7 Het Reglement is slechts van toepassing op deelgeschillen die bij het team familie- & 

jeugdrecht van de rechtbank Gelderland zijn aangemeld met een vermelding dat 
verzoekers gebruik wensen te maken van de in dit Reglement beschreven procedure 
en waarvan de deelgeschillenrechter heeft bepaald dat deze voor behandeling 
conform deze procedure in aanmerking komen.  

 
1.8 In aanmerking komen slechts deelgeschillen die zien op kwesties waarvan de 

rechtsgevolgen ter vrije bepaling van partijen staan.  
 
1.9 In aanmerking komen slechts deelgeschillen waarbij één der verzoekers op het 

moment van indienen woont en staat ingeschreven in het BRP van een gemeente 
vallend onder het arrondissement Gelderland. 

 
1.10 De deelgeschillenrechter is een familierechter, tevens kantonrechter.  
 
1.11 De beschreven artikelen zijn in het belang van een pilot.  
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2.  Aanmelding 
 
2.1 Verzoekers kunnen uitsluitend gezamenlijk een deelgeschil aanmelden via het 

aanmeldformulier op de website van de rechtbank Gelderland.  
 
2.2 De aanmelding dient elektronisch te worden gericht aan de deelgeschillenrechter van 

het team familie- & jeugdrecht van de rechtbank Gelderland. Per e-mail naar 
(…….@rechtspraak.nl).  

 
2.3 In het aanmeldformulier vermelden verzoekers hun naam, adresgegevens, 

telefoonnummers en e-mailadressen en geboortedata en het BSN van beide 
verzoekers. Ook worden de volgende gegevens, indien van toepassing, vermeld: de 
datum van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst, 
geboortedatum van het minderjarige kind of minderjarige kinderen van partijen.  

 
2.4 In het aanmeldformulier vermelden verzoekers het onderwerp van het deelgeschil.  
 
2.5 In het aanmeldformulier wordt door verzoekers een omschrijving gegeven van het 

deelgeschil.  
 
2.6 Verzoekers dienen het aanmeldformulier voorzien van beide handtekeningen via mail 

in te dienen. 
 
2a. De beoordeling van de aanmelding 
 
2.7 De deelgeschillenrechter beoordeelt of het deelgeschil zich leent voor de 

deelgeschillenprocedure, met inachtneming van het in hoofdstuk 1 bepaalde.  
 
2.8 Het antwoord van de deelgeschillenrechter op de vraag of een geschil zich leent voor 

deze procedure zal schriftelijk en gemotiveerd aan verzoekers worden meegedeeld. 
 
 
3.  Zaakgegevens / correspondentie van de rechtbank 
 
3.1 Indien het deelgeschil zich leent voor de deelgeschillenprocedure, wordt er een 

 dossier aangemaakt en wordt er aan het dossier een zaaknummer gekoppeld. Het 
zaaknummer dient door verzoekers te worden vermeld op alle correspondentie.  

 
3.2 De correspondentie loopt zoveel mogelijk digitaal per e-mail. Oproepbrieven en het 

proces-verbaal of de beschikking worden (ook) per post verstuurd.  
 
 
4. De zitting 
 
4.1 Indien het deelgeschil zich leent voor behandeling door een deelgeschillenrechter, 

dan informeert het team familie- en jeugdrecht van de rechtbank Gelderland binnen 
twee werkdagen na ontvangst van het aanmeldformulier, waar en wanneer de zitting 
plaatsvindt. Verzoekers ontvangen hiervoor een oproepbrief.  

 
4.2 De zitting vindt binnen twee weken plaats na ontvangst van het aanmeldformulier.   
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4.3 De zitting met de deelgeschillenrechter vindt plaats bij de rechtbank Gelderland, 
locatie Arnhem (Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem) of locatie Zutphen 
(Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen). De standplaats van de deelgeschillenrechter is 
hierin leidend.  

 
4.4 De verzoekers melden zich met de oproepbrief bij de rechtbank Gelderland op het 

vooraf afgesproken datum en tijdstip.  
 
4.5 De zitting vindt in een informele ruimte bij de rechtbank Gelderland plaats.  
 
4.6 Bij de aanvang van de zitting dienen de verzoekers zich te legitimeren. 
 
4.7 De zitting kent een informeel karakter. De verzoekers gaan ‘in gesprek’ met de 

deelgeschillenrechter. De deelgeschillenrechter en eventueel de gemachtigden 
verschijnen niet in toga.  

 
4.8 De duur van de zitting is in beginsel anderhalf uur, een uitloop daarvan is mogelijk.  
 
4.9 Indien een verzoeker voorziet dat dit tijdsbestek onvoldoende is voor de beslechting 

van het deelgeschil, kan deze verzoeker zo spoedig mogelijk, vooraf de 
deelgeschillenrechter gemotiveerd verzoeken hiervoor meer tijd te reserveren.  

 
4.10 De deelgeschillenrechter voert het gesprek met de verzoekers gezamenlijk. Indien de 

partijen een wettelijke procesvertegenwoordiger of deskundige mee willen nemen 
naar de zitting, dan dient dit vooraf te worden verzocht aan de deelgeschillenrechter. 
De deelgeschillenrechter beslist wie tijdens de zitting aanwezig mag zijn en wie het 
woord mag voeren.  

 
4.11 Iedere verzoeker krijgt de gelegenheid om zijn of haar standpunt(en) mondeling toe te 

lichten aan de deelgeschillenrechter. Uitgangspunt is dat verzoekers met elkaar in 
gesprek zijn. Van andere aanwezigen zoals MfN-mediators, (familierecht) advocaten 
of notarissen wordt een terughoudende opstelling verwacht. 

 
4.12 Het is in beginsel niet toegestaan om pleitaantekeningen voor te dragen en te 

overleggen. Indien een verzoeker dit nodig acht, moeten deze voorafgaand aan het 
gesprek een verzoek doen aan de deelgeschillenrechter tot het overleggen daarvan. 
De deelgeschillenrechter beslist op dit verzoek.   

 
4.13 Indien de verzoekers een mondelinge overeenstemming bereiken, wordt de 

overeenstemming vastgelegd in een proces-verbaal. Indien de verzoekers geen 
mondelinge overeenstemming bereiken, beslist de deelgeschillenrechter alsnog op 
het deelgeschil.  

 
4.14 De deelgeschillenrechter is bevoegd om een tweede zitting aan te wijzen, indien de 

deelgeschillenrechter dit nodig acht. Een eventuele tweede zitting kan uitsluitend 
betrekking hebben op het ingebrachte twistpunt. Een nieuw opkomend geschilpunt 
wordt niet behandeld door de deelgeschillen. De verzoekers worden in dat geval 
gewezen op de mogelijk van een reguliere procedure.  
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5.  Het indienen van stukken 
 
5.1 Er mogen in beginsel geen stukken worden verstrekt aan de deelgeschillenrechter 

door (een van de) betrokken verzoekers. Indien de deelgeschillenrechter stukken 
nodig acht omtrent het deelgeschil, dan gebeurt dit in overleg met betrokken 
verzoekers.  

 
5.2  Indien één verzoeker of de betrokken verzoekers toch stukken in het geding wenst te 

brengen, dient de deelgeschillenrechter hiervan op de hoogte te worden gebracht. De 
deelgeschillenrechter beoordeelt of de stukken worden behandeld tijdens de zitting.  

 
5.3 Mocht de deelgeschillenrechter wel stukken ontvangen van één van de betrokken 

verzoekers, dan worden de stukken in beginsel buiten beschouwing gelaten. 
 
 
6. De kosten  
 
6.1 Voor de behandeling van het deelgeschil bij de rechtbank Gelderland zijn de 

verzoekers samen eenmalig het geldende griffierecht voor familiezaken verschuldigd. 
Elke verzoeker dient in beginsel de helft van het vastgestelde griffierecht te voldoen, 
tenzij daar onderling afwijkende afspraken over maken. Daartoe ontvangen zij elk een 
nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR).  

 
 
7. Kindgesprek 
 
7.1 Indien het deelgeschil gaat over een element van het ouderschapsplan en van 

invloed is op het minderjarig kind of op de minderjarige kinderen van de verzoekers, 
kan de deelgeschillenrechter het minderjarige kind of de minderjarige kinderen tussen 
de 12 - 18 jaar na de zitting oproepen voor een kindgesprek.  

 
7.2 De uitnodiging voor het kindgesprek ontvangt de minderjarige(n) telefonisch, per e-

mail en/of per post.  
 
7.3 Het minderjarige kind of de minderjarige kinderen zijn niet verplicht om te komen. 
 
7.4 Het minderjarige kind mag, of de minderjarige kinderen mogen, naar de 

deelgeschillenrechter ook een brief sturen of via een andere vorm van communicatie, 
zoals beeldbellen, hun mening kenbaar maken.  

 
7.5 Indien de deelgeschillenrechter daartoe aanleiding ziet worden de ouders over het 

kindgesprek geïnformeerd. Dit zal uitsluitend plaatsvinden zover een kind daarvoor 
expliciet toestemming voor heeft verleend.  

 
 
8.  Vastlegging zitting 
 
8.1 In het geval de verzoekers bij het gesprek overeenstemming bereiken over hun 

deelgeschil, dan wordt de regeling vastgelegd in een proces-verbaal en wordt het 
proces-verbaal uiterlijk binnen één week na de zitting naar de verzoekers 
toegezonden.  
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8.2  In het geval de verzoekers ter zitting geen overeenstemming bereiken over het 
deelgeschil, heeft de deelgeschillenrechter de bevoegdheid om aan het einde van de 
zitting mondeling uitspraak te doen omtrent het geschil of schriftelijk binnen uiterlijk 
een week. De mondelinge uitspraak wordt vervolgens schriftelijk vastgelegd en 
eveneens uiterlijk binnen één week na de zitting naar verzoekers gezonden.  

 
8.3 Indien tijdens de zitting blijkt dat de deelgeschillenrechter behoefte heeft aan nadere 

inlichtingen van de betrokken verzoekers alvorens uitspraak te kunnen doen, kan aan 
de betrokken verzoekers worden opgedragen om bepaalde stukken te overleggen 
en/of hun - onderbouwde - standpunten op schrift te stellen. In overleg tussen de 
deelgeschillenrechter en de betrokken verzoekers wordt de verdere behandeling van 
het deelgeschil bepaald.  

 
 
9. Voortzetting met schriftelijke behandeling 
 
9.1 De verzoekers worden over een eventuele voortzetting met een schriftelijke 

behandeling geïnformeerd door het team familie- en jeugdrecht van de rechtbank 
Gelderland, uiterlijk binnen één week na de dag waarop de zitting is gehouden.  

 
 
10. Verstrekken afschrift proces-verbaal en/of beschikking 
 
10.1 De griffier van het team familie- & en jeugdrecht van de rechtbank Gelderland 

verstrekt zo spoedig mogelijk een afschrift van het proces-verbaal of de beslissing 
aan verzoekers in de daarvoor bij de wet voorgeschreven vorm. 

 
 
11. Gevolgen niet-naleving Reglement 
 
11.1 Aan niet-naleving van een in dit Reglement gegeven voorschrift wordt het gevolg 

verbonden dat naar het oordeel van de deelgeschillenrechter met het oog op de aard 
van het voorschrift en de ernst van het verzuim passend voorkomt. 

 
 
12. Inwerkingtreding 
 
12.1 Dit Reglement is in werking getreden op 1 maart 2021.  
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Rechtbank Gelderland 

Aanmeldformulier geschil bij de Gelderse 

Deelgeschillenrechter In Familiezaken (DIF)  
   *Het geschilpunt mag niet een onderdeel zijn van een lopende procedure bij één van de gerechten.  

 

 
 

 
Naam 

Adres 

Telefoon 

E-mail 

                           Geboortedatum 

                         BSN 

 

          
  

 

Naam   

Adres 

                                  Telefoon  

 
                                         E-mail 

                         Geboortedatum 

                                          BSN 

Contactgegevens verzoeker I 

 

 

 

 

 

 

 

*Neem uw legitimatie mee naar de zitting.  

 

Contactgegevens verzoeker II 

 

 

 

 

 

 

 
*Neem uw legitimatie mee naar de zitting.  

 
 

Korte omschrijving van het geschil → max. tien woorden 

 

 
 

Korte toelichting van het geschil → max. 150 woorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zijn verzoekers:  

□ Gehuwd 

• Datum van het huwelijk: …  

□  Geregistreerd partners 

• Datum aangaan geregistreerd partnerschap: …  

□ Samenwonend  

• Datum sluiting samenlevingsovereenkomst: …  

 

Hebben de verzoekers een minderjarig kind of minderjarige kinderen? 

□ Nee 

□ Ja,  

 

                                           Naam    

 
                            Geboortedatum    
 

                                  Woonadres    

 

                                           Naam    

 
                            Geboortedatum    
 

                                  Woonadres    

 

                                          Naam    

 
                            Geboortedatum    
 

                                  Woonadres    

 

 

                                           Naam    

 
                            Geboortedatum    
 

                                  Woonadres    

 

Is dit formulier ingevuld op voorstel van een mediator, advocaat of notaris? 

□ Nee 

□ Ja, door een advocaat, namelijk: 

Naam    
 

Adres    

□ Ja, door een mediator, namelijk: 

Naam   

Adres    

(mediationovereenkomst bijsluiten) 

 
 



 
 

 

 

□ Ja, door een notaris, namelijk: 

Naam    
 

Adres    
 

 

Verhinderdata van verzoekers (max. vier dagdelen verdeeld over twee weken)  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  

 

 
Ondertekening verzoeker I 

Datum   

Naam    

 

Handtekening 

 
 

 

Ondertekening verzoeker II 

Datum   

Naam    

 

Handtekening  
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beschikking  
 

 

RECHTBANK GELDERLAND 
 

Familie- en jeugdrecht 

 

Zittingsplaats Arnhem 

 

Zaakgegevens: xxx 

Datum uitspraak: xxx 

de beslissing in het deelgeschil 

 

naar aanleiding van het gezamenlijke verzoek van 

 

Verzoeker X (hierna: xxx) 

woont in xxx, 

in persoon, 

 

en  

 

Verzoeker Y (hierna: xxx) 

woont in xxx 

in persoon. 

 

 

1. De procedure 

 

1.1. Verzoekers hebben hun deelgeschil op [datum] aangemeld bij de pilot 'de Gelderse 

Deelgeschillenrechter in Familiezaken', door middel van het aanmeldformulier. De pilot is een vorm 

van rechtspraak als bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). De 

deelgeschillenrechter is een familierechter, tevens kantonrechter. De wijze van geschilbeslechting 

wordt door de deelgeschillenrechter bepaalt en enkel zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter 

vrije bepaling van partijen staan komen in aanmerking. In dit geval hebben verzoekers – kortgezegd – 

een geschil over *** . Dit geschil komt in aanmerking voor deze procedure bij de 

deelgeschillenrechter.  

 

1.2. Verzoekers zijn er niet in geslaagd om hun geschil in onderling overleg op te lossen. Zij 

hebben daarom de deelgeschillenrechter gevraagd een beslissing te nemen en uitspraak te doen.  

 

1.3. Het geschil is op [datum] door de deelgeschillenrechter mondeling behandeld in een 

spreekkamer van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem / Zutphen. Naast verzoekers waren daarbij 

aanwezig (MfN-mediator/(familierecht) advocaat/de Raad/notaris andere), als toehoorder. 

 

1.4.  

 

2. De feiten 

 

2.1.  

 

2.2.   
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2.3. Verzoekers zijn met elkaar, bij een MfN-mediator/(familierecht) advocaat/notaris, in gesprek 

over de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap / verbreking samenwoning.  

 

2.4. Er is wel/geen procedure aanhangig.  

 

3. Het geschil 

 

Het verhaal van de kant van verzoeker X 

 

Het verhaal van de kant van verzoeker Y 

 

Wat willen partijen? 

 

4. De beoordeling 

 

5. De beslissing 

 

De deelgeschillenrechter 

 

5.1.  

 

 

 

 

Deze beschikking is gegeven door mr. xxx, familierechter, tevens kantonrechter, in 

tegenwoordigheid van xxx als griffier en in het openbaar uitgesproken op xxx 

   

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

proces-verbaal 
 

 

RECHTBANK GELDERLAND 
 

Familie- en jeugdrecht 

 

Zittingsplaats Arnhem 

 

Zaakgegevens: *** 

Datum zitting: **** 

 

proces-verbaal van de door de familierechter, tevens kantonrechter, zitting houdende op de 

rechtbank Gelderland, locatie Arnhem/Zutphen, over de door verzoekers gezamenlijk 

voorgelegde zaak in het kader van de pilot ‘de Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken’, 

op basis van artikel 96 Burgerlijke Rechtsvordering.  

 

naar aanleiding van het gezamenlijke verzoek van 

 

Verzoeker X (hierna: xxx) 

woont in xxx, 

in persoon, 

 

en  

 

Verzoeker Y (hierna: xxx) 

woont in xxx, 

in persoon, 

naar aanleiding van het verzoek van  

 

Verzoekers worden hierna aangeduid als “verzoeker XXX” en “verzoeker YYY” 

 

Tegenwoordig zijn is mr.***, familierechter, tevens kantonrechter, bijgestaan door mr. *** , griffier. 

 

Naast verzoekers zijn bij de mondelinge behandeling aanwezig (MfN-

mediator/(familierecht)advocaat/de Raad/notaris andere), als toehoorder.  

  

De zaak wordt met verzoekers besproken. 

 

Vervolgens verklaren verzoekers de navolgende regeling te hebben getroffen. 

 

1.   

 

2. 

 

3. 

 

4. Verzoekers verklaren met de hier voorgenomen afspraken over en weer finale kwijting ter zake van 

de hiervoor besproken afspraken.  
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Na voorlezing volhard en getekend door 

 

 

 

 

______________________________              ______________________________ 

      

 

 

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de familierechter, tevens kantonrechter en de 

griffier is vastgesteld en ondertekend. 
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Overzicht interne klankbordgroep 
 
mr. F.G. (Frans) van Arem  
rechter, projectleider  
f.van.arem@rechtspraak.nl  
06 - 19 04 14 74 
 
mr. A.E.M. (Sandra) Overkamp 
teamvoorzitter familie- en jeugdrecht 
a.overkamp@rechtspraak.nl 
 
drs. M. (Monique) van der Wel 
teamvoorzitter familie- en jeugdrecht 
m.van.der.wel@rechtspraak.nl 
 
mr. J.M. (Julia) Klep 
senior rechter/kwaliteitscoördinator 
j.klep@rechtspraak.nl 
 
mr. ir. S.G. (Suzanne) Hoijinck  
stafjurist familierecht 
S.Hoijinck@rechtspraak.nl 
 
M.J.A. (Marion) Veldboer-Van Riet 
senior P en O adviseur 
M.van.Riet-Veldboer@rechtspraak.nl 
 
mr. A. (Anna) Heezemans 
senior juridisch medewerker 
A.Heezemans@rechtspraak.nl 
 
N.H.M.M. (Nick) Janssen 
juridisch medewerker 
N.H.M.M.Janssen@rechtspraak.nl 
 
mr. W.M.L. (Willemijn) Lont-Janzing 
mediationfunctionaris rechtbank Gelderland 
w.lont@rechtspraak.nl  
 
A. (Ans) Kamp-Kruger 
teamvoorzitter administratie  
a.kamp-kruger@rechtspraak.nl 
 
M.J.C.S. (Monique) Neijenhuis 
senior coördinerend administratief medewerker 
neijenhm@rechtspraak.nl 
 
H. (Hans) Houwen 
senior coördinerend administratief medewerker 
h.houwen@rechtspraak.nl  
 
 
 
 

mailto:f.van.arem@rechtspraak.nl
mailto:a.overkamp@rechtspraak.nl
mailto:m.van.der.wel@rechtspraak.nl
mailto:j.klep@rechtspraak.nl
mailto:S.Hoijinck@rechtspraak.nl
mailto:M.van.Riet-Veldboer@rechtspraak.nl
mailto:A.Heezemans@rechtspraak.nl
mailto:N.H.M.M.Janssen@rechtspraak.nl
mailto:w.lont@rechtspraak.nl
mailto:a.kamp-kruger@rechtspraak.nl
mailto:neijenhm@rechtspraak.nl
mailto:h.houwen@rechtspraak.nl
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Overzicht externe klankbordgroep 
 
mr. G. (Gert) van Rijssen 
bijzonder hoogleraar  / raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
g.van.rijssen@rechtspraak.nl 
06 - 46 90 85 18 
 
mr. F. (Erik) Koster 
rechter / Overijsselse Overlegrechter 
f.koster@rechtspraak.nl 
06 – 51 61 10 46 
 
mr. I. (Ineke) Meuwese 
toegevoegd notaris notariaat - personen- en familierecht 
meuwese@dirkzwager.nl  
06 - 21 28 52 78 
 
mr. E. (Eveline) Dijkman 
toegevoegd notaris notariaat - personen- en familierecht 
eveline@dijkmanvandoorn.nl  
055 - 30 30 991 
 
A. (Anneke) van der Molen 
mediator, o.a. gespecialiseerd in (echt)scheidingsmediation, jeugdzaken en familie-mediation 
info@molenmediation.nl 
06 - 24 33 35 60 
 
P. (Peter) van der Lugt 
mediator, o.a. gespecialiseerd in (echt)scheidingsmediation en familie-mediation 
info@justmediation.nl 
06 - 22 79 49 24 
 
mr. Y. (Yvonne) van Zutphen 
familierecht advocaat 
vanzutphen@dzfamilierecht.nl 
 
mr. J.W. (Jan Willem) Boeijink  
familierecht advocaat 
jboeijink@sbb-familierecht.nl 
 

mailto:g.van.rijssen@rechtspraak.nl
mailto:f.koster@rechtspraak.nl
mailto:meuwese@dirkzwager.nl
mailto:eveline@dijkmanvandoorn.nl
mailto:info@molenmediation.nl
mailto:info@justmediation.nl?subject=Email%20vanaf%20Just%20Mediation
mailto:vanzutphen@dzfamilierecht.nl
mailto:jboeijink@sbb-familierecht.nl

