
 

Informatie voor verzoekers en 

MFN-mediators, bemiddelende 

advocaten en notarissen 
 

De Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken 

De rechtbank Gelderland start op 17 maart 2021 op de locaties Arnhem en Zutphen met 

een nieuwe vorm van laagdrempelige en snelle rechtspraak.  

Doelgroep, voor wie? 

De deelgeschillenrechter in familiezaken is er voor (ex-)samenwoners, geregistreerd 

partners en echtgenoten die het einde van hun relatie of later opgekomen problemen in 

der minne willen oplossen door onderhandelingen. Het kan zijn dat in die 

onderhandelingen een kwestie opkomt waarover een beslissing van een rechter gewenst 

is.  

Onder bepaalde voorwaarden kunnen verzoekers dan een beroep doen op de Gelderse 

deelgeschillenrechter. Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden. 

• Verzoekers krijgen bij hun onderhandelingen professionele begeleiding van een MfN-

mediator of -mediators, advocaat of advocaten of, uitsluitend in (echt-) 

scheidingskwesties, een notaris. Deze begeleidt hen bij de aanmelding van het 

deelgeschil. 

• Ten minste 1 van de ex-partners heeft de woonplaats in Gelderland op het moment 

van aanmelden. 

• Het gaat om een familierechtelijke kwestie die op grond van artikel 96 RV of boek 1 

BW aan de rechter kan worden voorgelegd. Hierna volgen voorbeelden van kwesties 

die aan de deelgeschillenrechter kunnen worden voorgelegd.  

• Het gaat om 1 kwestie van het totaal aan onderwerpen waarover partijen met elkaar 

onderhandelen. Het is een relatief overzichtelijke kwestie: de feiten zijn niet al te 

complex, de zaak is (nog) niet gejuridiseerd en het dossier is niet zeer omvangrijk. 

Ook de rechtsvraag is relatief overzichtelijk. Er spelen geen kwesties van openbare 

orde mee. 

• Het gaat om een verzoek van of namens beide ex-partners. Een verzoek van 1 van de 

ex-partners is niet mogelijk. 

• Verzoekers mogen gedurende de looptijd van de deelgeschillenprocedure geen andere 

familierechtelijk procedure starten of hebben lopen bij de Gelderse rechtbank of bij 

een ander gerecht.  

Welke zaken: familiezaken op grond van artikel 96Rv en boek 1 BW-zaken 

Er zijn 2 grondslagen voor een procedure bij de deelgeschillenrechter: 



 

2. 

 

• artikel 96 Rv. Het gaat alleen om familierechtkwesties die ter vrije bepaling van 

partijen staan. 

• boek 1 BW. 

 

Hieronder enkele voorbeelden van wat de deelgeschillenrechter wel en niet behandelt. 

Wél voor de deelgeschillenrechter 

Door partijen zelf aan te brengen (artikel 96 Rv, kwesties ter vrije bepaling) 

• de echtelijke woning: woning in eigendom (waarde vaststellen of verkoop of 

makelaar aanwijzen of koop nieuwe woning), een huurwoning of voortzetting 

verblijf 

• behoefte of draagkracht partneralimentatie 

• huwelijks vermogen - positief of negatief - (saldo bankrekeningen of 

spaarrekening(en) of lijfrente of beleggingen of schulden) 

• boedelscheiding (inboedel of voertuigen of verzamelingen of voorwerpen van 

waarde) 

• huisdieren: regeling over huisdieren 

Via een advocaat aan te brengen (boek 1 BW-kwesties) 

Een deelgeschil in het ouderschapsplan over de minderjarige kinderen over: 

• Informatie- of consultatieplicht 

• zorg- of omgangsregeling 

• kinderalimentatie 

• hoofdverblijfplaats 

• verhuizing 

• schoolkeuze kind 

• paspoort/ID-bewijs 

Geschillen over erkenning en het gezag over minderjarige kinderen 

Onderdelen van de kinderalimentatie: 

• behoefte 

•  draagkracht 

• zorgkortingspercentage 

Niet voor de deelgeschillenrechter 

• Uitspreken echtscheiding 

• Scheiding van tafel en bed 

•  Ontbinding van geregistreerd partnerschap 

• Wijziging voornaam en/of achternaam 

 

 



 

3. 

 

Na aanmelding beoordeelt de rechtbank of het verzoek past in de 

deelgeschillenprocedure. Zo nodig vult de deelgeschillenrechter de grondslag aan. 

 

Aanmelding van zaken 

Aanmelding van zaken bij de deelgeschillenrechter gebeurt door toezending per e-mail 

van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier. 

Bij artikel 96-Rv-zaken vullen partijen het aanmeldformulier in. Beide verzoekers 

ondertekenen het. Bij de hiervoor genoemde boek-1-kwesties is het de advocaat van 

partijen die namens hen het aanmeldformulier invult, ondertekent en aan de rechtbank 

mailt.  

Dat e-mailadres is: deelgeschillen.rb.gelderland@rechtspraak.nl  

 

Zitting 

Verzoekers mogen zich ter zitting laten bijstaan door een gemachtigde en/of verwijzer. 

Juist omdat de zitting mede bedoeld is om de mogelijkheden van een eventuele schikking 

te onderzoeken, is het noodzakelijk dat verzoekers zelf ook bij de zitting aanwezig zijn. 

Het is dus niet toegestaan dat zij zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen 

zonder zelf fysiek aanwezig te zijn. De verzoekers zitten het dichtst bij de 

deelgeschillenrechter aan de gesprekstafel.  

De deelgeschillenrechter nodigt verzoekers ter zitting uit hun verhaal te doen. U krijgt 

niet de gelegenheid om te pleiten. 

Het staat deelnemende ex-partners vrij de zaak in te trekken. Zij moeten daar 

gezamenlijk om verzoeken. 

 

Kosten voor partijen 

Omdat de deelgeschilprocedure wordt ingeleid met een verzoekschrift, hoeven 

verzoekers geen deurwaarderskosten te maken. De kosten van de artikel 96 Rv-

procedure blijven dus beperkt tot het griffierecht. Bij een verzoek op basis van boek 1 

van het BW moeten verzoekers daarnaast gezamenlijk de kosten van hun advocaat 

dragen.  

Als 1 of beide verzoekers procederen op basis van een toevoeging, verandert de uitstap 

naar de deelgeschillenrechter daar niets aan.  

Op uw verzoek stuurt het mediationbureau van de rechtbank Gelderland u een 

uitgebreidere versie van deze informatie toe. 

 

 

https://webredactie.zmjubit.nl/SiteCollectionDocuments/Aanmeldformulier-deelgeschillenrechter.pdf
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