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mr. L.A.  van Els-van den Berg
advocaat te Den Bosch

Nummer en afschrift
Alle berichten aan de rechtbank worden door
de advocaat/procureur voorzien van het
zaak/rekestnummer en in afschrift aan de
wederpartij verstrekt, onder vermelding dat
dit afschrift is verstuurd. Gebeurt dit niet,
dan wordt het bericht teruggezonden en de
inhoud genegeerd.

Indiening verzoekschrift
Een verzoekschrift wordt in tweevoud inge-
diend, een convenant (noodzakelijk wanneer
dit in het verzoekschrift wordt genoemd) in
drievoud. Bij gezags- of omgangsvoorzienin-
gen wordt voor de Raad voor de
Kinderbescherming een extra exemplaar over-
gelegd.

Bij indiening worden originele uittreksels
en afschriften, niet ouder dan drie maanden,
overgelegd.

Bij internationale scheidingen met een
voorziening voor het huwelijksvermogen
moeten alle omstandigheden worden vermeld
die van belang kunnen zijn voor de bepaling
van het toepasselijk recht.

Ontbrekende stukken dienen voor afloop
van de verweertermijn in één keer te worden
overgelegd, bij gemeenschappelijke verzoeken
binnen vier weken. Behoudens klemmende
redenen wordt het niet-overleggen van de
ontbrekende stukken bestraft met niet-ont-
vankelijkheid.

Voorlopige voorzieningen
Voorlopige voorzieningen worden bij afzon-
derlijk verzoekschrift gevraagd. Het verzoek-
schrift wordt in tweevoud ingediend. Indien

al een echtscheidingsprocedure aanhangig is,
wordt het zaaknummer op het verzoekschrift
vermeld.

Betekeningsexploit
Bij betekening geldt een verweertermijn van
zes weken indien sprake is van een bekende
woon- of verblijfplaats binnen Nederland,
anders is die termijn drie maanden. Bij een
bekende woon- of verblijfplaats in het buiten-
land geldt een termijn van drie maanden na
uitreiking in het buitenland.

Het betekeningsexploit wordt binnen vier
weken na inschrijving van het verzoekschrift
overgelegd ter griffie. Behoudens klemmende
redenen wordt verzuim hiervan bestraft met
niet-ontvankelijkheid.

Van betekening kan worden afgezien bij
referte.

Verweerschrift/referte
Tot het einde van de verweertermijn kan in
tweevoud een verweerschrift worden inge-
diend. Indien bij zelfstandig verzoek om een
gezags- of omgangsvoorziening wordt ver-
zocht, moet een extra exemplaar van het ver-
weerschrift voor de Raad voor de
Kinderbescherming worden overgelegd.
Zonder verweerschrift, ingediend door een
procureur, vindt geen mondelinge behande-
ling plaats.

Wanneer behoefte of draagkracht in het
kader van alimentatie wordt betwist worden
de navolgende bescheiden uiterlijk tien dagen
vóór de zitting (de rechter kan anders beslui-
ten deze te negeren) overgelegd:
– de meest recente jaaropgave en de drie
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Op 1 januari van dit jaar trad een
landelijk model voor de
echtscheidingsprocedure in
werking, opgesteld door de
Vergadering van voorzitters van
de familiesectoren van de
rechtbanken in Nederland. Van dit
procesreglement worden hier de
belangrijkste punten toegelicht.

Nieuw model
echtscheidings -
procedure
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meest recente salaris-/uitkeringsspecifica-
ties;

– van een zelfstandig ondernemer de drie
meest recente jaarrekeningen, voorlopige
cijfers en eventuele tussentijdse cijfers;

– de laatste drie aangiften en aanslagen IB;
– bewijsstukken van de woonlast;
– bewijsstukken van eventuele schulden, de

restantschuld, restant looptijd en opgave
van de reden waarvoor en wanneer de
schuld is aangegaan;

– bewijsstukken van de premie ziektekosten-
verzekering en van de werkgeversbijdrage;

– bewijsstukken van andere bijzondere kos-
ten;

– draagkrachtberekeningen met zo nodig
een ‘jusvergelijking’;

– in geval van kinderalimentatie een draag-
krachtberekening van een onderhouds-
plichtige stiefouder.

Voor indiening van het verweerschrift is vier
weken uitstel mogelijk. Volgende, gemoti-
veerde, verzoeken om uitstel, met toestem-
ming van de wederpartij, worden voor vier
weken en tot maximaal één jaar na indiening
gehonoreerd. Wanneer de wederpartij niet
instemt, zal het verzoek, behoudens klem-
mende redenen, niet worden ingewilligd.

Te laat ingediende verweerschriften worden,
behoudens klemmende redenen of een schrif-
telijke verklaring van geen bezwaar van de
wederpartij, geweigerd.

Tot aan afloop van de verweertermijn kan
een standaard voorgeschreven referteverkla-
ring – zonder griffierecht – ondertekend door
de refererende partij en geautoriseerd door
een advocaat, worden overgelegd. Wanneer
het verzoekschrift niet is betekend, mag de
advocaat van verzoeker de referteverklaring
niet autoriseren.

Voor verweerschriften op zelfstandige ver-
zoeken geldt hetzelfde als hierboven is
omschreven. 

Behandeling ter zitting
Op verzoek van partijen kan worden afgezien
van een zitting. In alle andere gevallen volgt
de oproeping voor zitting binnen vier tot zes
weken, tenzij nadere informatie nodig is. In
dat geval is de oproepingstermijn zes tot acht
weken.

Verzoeken om uitstel kunnen binnen tien
dagen worden ingediend, behoudens klem-
mende redenen of toestemming van de weder-
partij, onder opgave van verhinderdata van
partijen.

Wanneer ter zitting blijkt dat nog nadere
informatie nodig is, kan een nieuwe zitting
worden gepland of een (fatale) termijn wor-
den bepaald voor het verschaffen van die
informatie.

Minderjarigen
Kinderen tussen de 12 en 18 jaar worden
opgeroepen voor verhoor wanneer een gezags-
voorziening wordt gevraagd. Dit gebeurt ook
indien partijen gezamenlijk verzoeken om de
gezagsvoorziening of als er al brieven van de
kinderen zijn overgelegd.

Uitspraak
Bij voorlopige voorzieningen volgt de uit-
spraak binnen twee weken.

Wanneer de hoofdzaak klaar is voor
beschikking, is die termijn drie weken bij ver-
stekken, refertes en gemeenschappelijke ver-
zoeken, vier weken wanneer verweer is
gevoerd en geen zitting heeft plaatsgevonden,
en vier weken na zitting wanneer wel een zit-
ting heeft plaatsgevonden, dan wel vier weken
na het overleggen van nadere stukken.

Indien wordt voorzien dat bovenstaande
termijnen niet worden gehaald, worden par-
tijen hierover ingelicht. n

(advertentie)


