
 

PROCEDEREN IN FAMILIEZAKEN 

In het personen-, en familierecht geldt de verplichte procesvertegenwoordiging door een 

advocaat (met uitzondering van beschermingsmaatregelen). Ook de vele bureau’s (niet-

advocatenkantoren) die zich toeleggen op echtscheidingen, zijn uiteindelijk allemaal 

aangewezen op een advocaat die voor hen de communicatie met de rechtbank verzorgt, en 

zo nodig de belangen van partijen ter terechtzitting behartigt.  

In het familierecht wordt met verzoekschriften gewerkt. Voorheen was het onderscheid met 

dagvaardingen groter dan tot februari 2010. Vanaf genoemde datum kent ook het 

familierecht de “rol” bij Rechtbanken en Hoven, hetgeen het procederen overzichtelijker heeft 

gemaakt nu alles op die digitale rol voor advocaten inzichtelijk wordt gemaakt. De rol is 

uitsluitend toegankelijk voor advocaten. Waarschijnlijk worden de dagvaardings-, en 

verzoekschriftprocedures per 2016 geheel gelijkgesteld, hetgeen de procesadvocaten een 

hoop denkwerk scheelt. Thans dient telkens te worden uitgezocht en nagedacht of men wel 

de juiste regels behorende bij de juiste rechtsingang hanteert.  

Het familierecht is bij uitstek een rechtsgebied waar men graag voortvarend procedeert, 

gezien alle bijkomende emoties. Men wil immers ‘’snel juridisch van elkaar af’’ en snel de 

alimentatie of omgang hebben geregeld. De snelste manier is uiteraard het indienen van 

een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Wanneer geen onenigheid tussen 

partijen bestaat is dit de meest geëigende weg. Ook al is de flitsscheiding afgeschaft, dan 

nog kan een dergelijke procedure in ca. twee maanden zijn afgerond (van indiening 

verzoekschrift, tot afgifte van de beschikking door de Rechtbank).  

Zodra partijen onenigheid hebben en het een echtscheiding op tegenspraak betreft dan 

kan de procedure slepend worden. Enerzijds kiezen partijen vaak voor het 

gemeenschappelijke verzoek om van alle emoties af te zijn. Anderzijds blijkt maar al te vaak 

dat dit op lange termijn niet altijd de beste keuze hoeft te zijn. Meestal voelt een van beide 

partijen zich tekort gedaan. In dat geval had een procedure kunnen uitwijzen of men terecht 

het gevoel heeft tekort te zijn gedaan.  

De voorlopige voorziening is een mooie regeling voor partijen die absoluut niet meer in 

één huis kunnen en willen blijven wonen hangende de echtscheidingsprocedure. Ook kan bij 

een voorlopige voorziening alvast een bedrag aan alimentatie of een omgangsregeling 

worden vastgesteld. Deze regeling geldt tot het moment dat de echtscheiding is 

ingeschreven in de registers. Een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank, 

die in principe de zaak binnen drie weken moet behandelen en vervolgens binnen twee 

weken vonnis wijzen.  

Overigens is het niet zo dat, in geval een van beide partijen hangende de procedure (of al 

daarvoor) naar het buitenland vertrekt, dat de Nederlandse rechter dan geen rechtsmacht 

meer zou hebben. Het verzoek (tot vaststelling alimentatie bijvoorbeeld) wordt gedaan in het 

arrondissement van verzoeker. Nu het in dergelijke gevallen meestal de verweerder is die 



‘’zijn biezen’’ pakt, zal hij of zij toch beducht moeten zijn voor een beschikking van de 

Rechtbank.  

De griffierechten van het verzoekschrift, zowel voor een voorlopige voorziening als voor de 

echtscheiding bedragen € 285,- per verzoeker en verweerder. Mocht u voor de door de 

overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, dan wordt het griffierecht 

gereduceerd tot € 78,- per procespartij. Voor actuele informatie en tarieven wordt verwezen 

naar de website van de rechtbank: 

https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-de-

rechtbank.aspx 
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