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Paul Vlaardingerbroek, Machteld de Hoon1

De leiding van de rechter bij echtscheiding
1. Vooraf
In januari 2010 verscheen het rapport over de pilot ‘Conflictoplossing Op Maat’ van de sector
familie‐ en jeugdrecht van de rechtbank Den Haag, dat in opdracht van het Landelijk Bureau
Mediation naast Rechtspraak (LBM) werd uitgevoerd.2 Het onderzoek maakt deel uit van een
groots opgezet onderzoek van het Landelijk Bureau Mediation in opdracht van de Raad voor de
Rechtspraak. Deze onderzoeken hebben geleid tot vier deelonderzoeken, namelijk:
1. onderzoek naar conflictoplossing op maat bij de sector civiel van de rechtbank
Zutphen (samenwerking rechter en mediator);3
2. onderzoek naar conflictoplossing op maat bij de sector kanton van de rechtbank
Amsterdam (samenwerking rechter en mediator); 4
3. onderzoek naar conflictoplossing op maat bij de sector bestuursrechtspraak van de
rechtbank Den Bosch;5
4. onderzoek naar conflictoplossing op maat bij de sector familie‐ en jeugdrecht van de
rechtbank Den Haag;
Over deze pilots is een overkoepelend rapport verschenen van de hand van Machteld Pel en
Suzan Verberk.6 Op het drukbezochte congres dat door de Raad voor de Rechtspraak op 20
november 2009 in het Kurhaus in Scheveningen was georganiseerd werd verslag gedaan van de
diverse pilots en werd afscheid genomen van het LBM en Machteld Pel als landelijk coördinator.
In deze bijdrage geven we de resultaten van het onderzoek naar conflictoplossing op maat bij de
sector familie‐ en jeugdrecht in grote lijnen weer.7 Ook reflecteren op de sterke en minder
sterke punten en de mogelijkheden voor de toekomst.
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Voor een volledige weergave van de methode van onderzoek en de resultaten verwijzen we naar het rapport.

2. Doelstellingen en uitgangspunten van de pilot
De belangrijkste twee doelstellingen van de pilot waren enerzijds het vinden van een goed
werkende en aanvaardbare oplossing voor de conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium en
anderzijds het voorkomen van extra procedures door concentratie van deelconflicten in één
procedure. Om deze doelstellingen te bereiken werden de volgende uitgangspunten in acht
genomen.
a. Eén ervaren echtscheidingsrechter voert de regie over de gehele
echtscheidingsprocedure, waardoor versnippering van procedures over andere rechters
wordt voorkomen en één rechter op de hoogte is van de rechtsstrijd van partijen en van
de onderlinge geschilpunten. Daarbij is de rol van de rechter actief; zo kan hij in iedere
stand van het geding partijen oproepen, bijvoorbeeld ter bespreking van geschilpunten.
Dat kan vooral waardevol zijn als er zich na een (deel)afspraak tussen partijen opnieuw
problemen voordoen.
b. In overleg met partijen en advocaten worden bij de mondelinge behandeling alle
geschilpunten in kaart gebracht. Dit vindt zo spoedig mogelijk plaats, dus al tijdens de
behandeling van de voorlopige voorzieningen of in de eerste zitting in de bodemzaak. De
regierechter onderscheidt daarbij tussen het menselijke, het zakelijke en het juridische
proces van scheiden en besteedt in de regel ‐ anders dan bij de reguliere behandeling
van echtscheidingsverzoeken ‐ meer aandacht en tijd aan de emotionele kant van de
echtscheiding. Daarbij let de scheidingsrechter in het bijzonder op de reden(en) en het
verloop van de scheiding, de scheidingsmelding en de vraag of en zo ja, hoe de kinderen
op de hoogte zijn gebracht van de echtscheiding.
c. Het formuleren van een (per deelconflict) geschikte afdoeningsvorm. Dit gebeurt ter
zitting in overleg met partijen om te zien welke vorm van afdoening het meest geschikt
lijkt. Daarbij betreft het een keuze tussen schikken, verwijzen naar mediation of het
nemen van een beslissing door de rechter (de rechter zal uiteindelijk altijd zelf de
echtscheiding moeten uitspreken). Het gaat bij die zoektocht om de juiste combinatie
van afdoeningsmethoden voor de verschillende deelconflicten. Zo kunnen partijen al een
overeenkomst over de ex‐partneralimentatie hebben gesloten, voor de verdeling van de
boedel een deskundige hebben benoemd en kan de zaak voor de zorgregeling inzake de
kinderen (het ouderschapsplan) worden aangehouden voor een mediation(poging) of
een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming of andere deskundige c.q.
instantie.

3. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek
In aansluiting op deze doelstellingen en uitgangspunten zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1. Hoe geeft de rechter vorm aan een integrale behandeling
echtscheidingsprocedure tijdens de regiezitting?
2. Hoe hebben partijen, rechters en advocaten de zitting ervaren?

van

de

3. Dragen de advocaten bij aan de‐escalatie en probleemoplossing?
4. Leidt de gehanteerde werkwijze tot finale conflictoplossing?
De eerste vraag is gericht op de wijze waarop de rechter vorm geeft aan de regiezitting. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden is, in samenwerking met de onderzoekers van de andere
pilots, een diagnose‐instrument ontwikkeld, met de volgende aandachtspunten: aanvang van de
zitting, conflictanalyse, conflictoplossing, resultaat van de zitting, afsluiting van de zitting en
bejegening.8 Aan de hand van dit instrument kon systematisch geanalyseerd worden op welke
wijze de rechter te werk ging en wat de effecten waren van de door de rechters gehanteerde
interventies. Bij elke zitting (er waren er 29 in totaal) waren twee onderzoekers aanwezig, die
aan de hand van het diagnose‐instrument afzonderlijk van elkaar observeerden.9 Ook werden er
geluidsopnamen gemaakt, om naderhand delen van de zitting terug te kunnen luisteren. De
tweede onderzoeksvraag ziet op de ervaringen van de betrokken rechters, partijen en
advocaten. Voor de beantwoording van deze vraag zijn interviews met de betrokkenen
afgenomen.10 Hierbij werden ook de verwachtingen betrokken die beide partijen voorafgaand
aan de zitting hadden. De rol van de advocaten is het onderwerp van de derde
onderzoeksvraag. De veronderstelling was dat advocaten invloed zouden hebben op de wijze
waarop het echtscheidingsprocedure verloopt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat zij tijdens de zitting
een escalerende of juist een de‐escalerende invloed hebben door hun wijze van optreden en
hun reageren op emotionele uitingen van hun cliënten. De vierde vraag beoogde een antwoord
te vinden op de vraag of met de afdoening door ‘de scheidingsrechter’ finale conflictoplossing is
bereikt en of de finale conflictoplossing (naar alle waarschijnlijkheid) mede een gevolg is van de
gehanteerde werkwijze.

4. De voorbereidingen; selectie van zaken en training van de rechters.
Aan het onderzoek ter zitting is het nodige voorafgegaan. Partijen zijn, na een eerste selectie
van de rechtbank, per brief uitgenodigd voor deelname aan de pilot. Deze brief was aan de
advocaten van partijen gericht. De gerechtssecretarissen hebben nadien telefonisch contact
opgenomen met de advocaten om te informeren of zij mee wilden doen. Ongeveer één op de
vier benaderde advocaten stemde in met deelname aan de zitting. Eén zaak is op eigen initiatief
door een advocaat aangedragen. De geselecteerde zaken hebben gemeen dat er één of meer
kinderen bij betrokken zijn die 15 jaar of jonger zijn. Uiteindelijk hebben 28 scheidende
echtparen aan de pilot deelgenomen.
Bij de pilot waren drie rechters betrokken (twee vrouwen, één man). Deze rechters hebben
zich vrijwillig aangemeld voor de pilot en hebben vooraf de training ‘Conflictdiagnose voor
familierechters’ gevolgd, waarbij zij uitvoerig zijn getraind op vaardigheden om de regiezitting te
leiden conform de uitgangspunten van de pilot. Zo oefenden zij onder meer met het stellen van
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diagnostische vragen, die gericht zijn op het kunnen stellen van een diagnose, in het bijzonder
de dieperliggende problemen en behoeften van de scheidende paren. Met deze vragen worden
partijen in het bijzonder aan het denken gezet over de (achterliggende) kern van het conflict. De
diagnostische vragen zien op het menselijke proces van scheiden (ten aanzien van de ex‐
partners en ten aanzien van de kinderen) en op het zakelijke proces van scheiden (ten aanzien
van de kinderen). Ook zijn er specifieke diagnostische vragen voor situaties waarin de voortgang
stagneert.

5. Kenmerken van de regiezitting
5.1

Aandacht voor het menselijke proces van scheiden

Bij de echtscheiding is de focus nog al eens gericht op de financiële en zakelijke gevolgen van de
scheiding. In de regiezitting is door de rechter steeds expliciet aandacht besteed aan het
menselijke proces van scheiden.
In de literatuur wordt al langer gepleit voor het belang van aandacht voor het menselijke
proces van scheiden tijdens een echtscheidingsprocedure, waarbij wordt onderscheiden tussen
het menselijke en het zakelijke proces van scheiden.11 Het eerste ziet op het emotionele proces
waar scheidende paren en hun kinderen mee te maken krijgen, terwijl het zakelijke proces meer
gericht is op de zakelijke regelingen na een scheiding, zoals: wie woont waar, wie betaalt wat en
wie zorgt wanneer voor de kinderen? Het juridische proces is de fase waarin de uitkomsten
juridisch vertaald worden naar verschillende mogelijkheden, zoals een schikking of een
beslissing, op zodanige wijze dat de uitkomsten geëffectueerd kunnen worden.
De gedachte achter het project van ‘de regierechter’ sluit hierbij aan. Uitgangspunt
daarbij is dat wanneer de rechter op de zitting meer aandacht besteedt aan de emotionele
afwikkeling van de relatie tussen partijen er meer ruimte kan/zal ontstaan voor een zakelijke en
juridische afronding en oplossing van de geschilpunten. Immers, zonder die aandacht voor het
menselijke proces is de kans groot dat partijen door hun emoties als het ware ‘geblokkeerd’
worden om over het zakelijke en juridische proces na te denken. Dat is niet vreemd, want
echtscheidingen staan hoog genoteerd op de lijst van zeer stressvolle gebeurtenissen in een
mensenleven. Waar de emoties er aan in de weg stonden dat partijen op het zakelijke deel tot
overeenkomstemming konden komen, besprak de rechter hoe dit opgelost kon worden.
5.2

Concentratie van alle geschilpunten bij één rechter

Een ander belangrijk kenmerk van de regiezitting is de concentratie van alle geschilpunten bij
één rechter. Deze concentratie zag in de eerste plaats op het integreren van het menselijke,
zakelijke en juridische proces van de scheiding (zie paragraaf 5.1). In de tweede plaats zijn alle
met de scheiding samenhangende procedures bij de regierechter geconcentreerd. Vanaf 1
maart 2009 moet het verzoekschrift tevens een ouderschapsplan bevatten, waarin afspraken
zijn opgenomen over de gezamenlijke minderjarige kinderen van de beide partners over wie zij
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al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen; of de minderjarige kinderen over wie zij het gezag
gezamenlijk uitoefenen (ex art. 1:253sa of 253t BW). Naast een verzoek om scheiding kan in
hetzelfde verzoekschrift (of in een apart verzoek‐ of verweerschrift) gevraagd worden om één of
meer voorlopige voorzieningen en nevenvoorzieningen, zoals: het gezag, informatie en
raadpleging over en de omgang met de minderjarige kinderen; de alimentatie voor de partner
en/of de kinderen; de boedelverdeling, bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen
verrekening van inkomsten en vermogen; de huur of het gebruik van de echtelijke woning. Dit
leidt soms tot verschillende samenhangende procedures in één en dezelfde echtscheiding. In de
gebruikelijke wijze van behandeling van echtscheidingsverzoeken met voorlopige voorzieningen
en nevenvoorzieningen bestaat vaak nauwelijks tijd voor het aan de orde stellen van de met een
echtscheiding samenhangende problemen.
5.3

Conflictanalyse

De rechters gingen te werk volgens een vooraf bedacht en getraind concept van
conflictanalyse.12 De rechters analyseerden wat er bij partijen speelden, zowel op het
menselijke, als het zakelijke vlak. Zij keken naar de juridische geschilpunten en onderzochten,
door diagnostische vragen te stellen, of er achterliggende conflicten waren.13 Bij de keuze van
de afdoeningsmiddelen beoogden de rechters zowel de conflicten te beheersen, als de
juridische geschillen tot een oplossing te brengen.
5.4

De setting

De regiezittingen vonden plaats in een (zeer) kleine zittingszaal. Door de kleine ruimte zaten
partijen veel dichter bij elkaar dan in een gewone zittingszaal. De rechter zat niet op een
verhoging, maar droeg wel een toga. Er was doorgaans geen aparte ruimte beschikbaar waar
partijen en advocaten zich terug konden trekken voor overleg. Overigens heeft men binnen de
Haagse rechtbank nu aparte spreekkamers gecreëerd om partijen meer privacy te bieden.

6.

Uitkomsten van het onderzoek

6.1

Het stellen van diagnostische vragen; theorie en praktijk

De rechters hebben goed gebruik gemaakt van het stellen van diagnostische vragen. Veel
aandacht kregen ‘de scheidingsmelding’ en de (soms) traumatische gevolgen van de
scheidingsmelding bij de ontvanger. In de meeste zaken voelden partijen de behoefte aan
nadere gesprekken hierover. Partijen hadden vooral met het oog op de belangen van de
kinderen, behoefte aan een betere communicatie. In één derde van de zaken zijn partijen
daartoe verwezen naar mediation. De diagnostische vragen leidden dikwijls tot heftige emoties
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tijdens de zitting of daarbuiten. De rechter wist goed met deze emotionele uitingen (soms
uitbarstingen) om te gaan, maar zij waren er dan ook in de training terdege op voorbereid.
Aan het emotionele proces van de scheiding bij de kinderen zijn opvallend weinig
diagnostische vragen gesteld, terwijl wel veel diagnostische vragen werden gesteld betreffende
het zakelijke proces van scheiding rondom de kinderen (‘Hoe zou de ideale situatie er uit zien
indien er wel een scheiding maar geen problemen zouden zijn?’ ‘Wat is er nodig om de ideale
situatie te bereiken of te benaderen?’). Daarbij bleek het gebrek aan communicatie tussen de
scheidende ouders vaak een breekpunt voor het samen oplossen van de zakelijke punten
rondom hun kinderen. Over de zakelijke kwesties die geen betrekking hadden op de kinderen
(partneralimentatie, de boedelscheiding, etc.) zijn opvallend minder diagnostische vragen
gesteld.
6.2

Vervolgzittingen

In 59 % van de zaken heeft een vervolgzitting plaatsgevonden, die soms nodig was omdat op
één zitting niet alle deelconflicten in één keer behandeld konden worden. Soms moest een zaak
worden aangehouden voor nader advies van de Raad voor de Kinderbescherming, of om nadere
gegevens te verzamelen over de financiële situatie van de scheidende paren. Daartoe kregen
partijen dan opdrachten, waar streng tegen werd opgetreden als ter (tweede) zitting bleek dat
zij het ‘huiswerk’ niet hadden gemaakt.
De na afloop van de vervolgzitting geïnterviewde rechters bleken overwegend positief, al
gaven zij wel aan dat de vervolgzitting idealiter niet al te lang na de eerste zitting plaatsvindt,
zodat zij nog goed op de hoogte zijn van alles dat op de eerste zitting naar voren is gekomen.
Zowel partijen, als rechters en advocaten waren van mening dat de zittingen te lang duren en te
intensief zijn. In zijn reactie op het rapport geeft Van Leuven aan dat goed getrainde en ervaren
rechters met drie kwartier à een uur de essentie van het geschil boven tafel moeten krijgen en
moeten kunnen oplossen.14
6.3

Ervaringen rechters

Uit interviews met de betrokken rechters na afloop van de zittingen kwam naar voren dat de
rechters de regiezitting in deze vorm nog niet ideaal vinden. De zittingen duurden soms erg
lang, terwijl de beschikbare tijd soms nog te kort is om het hele conflict met partijen te kunnen
bespreken. Daarbij hebben rechters een aantal maal aangegeven drie van deze (zware) zittingen
op één dag teveel te vinden. De rechters waren van mening dat er ‘teveel moest gebeuren in
één zitting’. De regiezitting vergde niet alleen veel van de rechters, maar ook van de juridisch
medewerkers en de verdere organisatie van de rechtbank.
De rechters waren in het merendeel van de gevallen positief over de rol van de
advocaten tijdens de regiezitting en meenden dat de advocaten zich oplossingsgericht
opstelden door voort te borduren op het spoor dat de rechter had uitgezet en actief mee te
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denken; slechts in enkele gevallen vond de rechter dat de advocaat de zaak verder had doen
escaleren dan nodig.15
De rechters zijn blij met hun training omdat met deze know‐how de rechter de structuur
van de zitting kan veranderen en bepaalde interventies kan gebruiken als dat nuttig is om iets
op gang te brengen in de zitting. Een belangrijke meerwaarde van de regiezitting was volgens de
rechters dat zij beter aan kunnen sluiten bij waar het partijen daadwerkelijk om te doen is. Door
de aandacht voor het menselijke proces, verwachten zij bovendien dat de uitkomst beter zal
beklijven.
6.4

Ervaringen partijen

Partijen zijn opvallend positief over de regiezitting en over de werkwijze van de rechter ter
zitting. Men vond de rechter actief, duidelijk en sturend, bemiddelend, goed voorbereid,
geruststellend, streng maar rechtvaardig. Velen zeiden dat zij zich gehoord en (over het
algemeen) gelijkwaardig behandeld voelden. De meeste partijen vinden dat hun belangrijkste
zorgpunten zijn besproken. Opvallend is ook dat geen van de partijen heeft aangegeven dat zij
de vragen van de rechter te zeer in vond grijpen in hun privékwestie, of dat zij zich door de hoog
oplopende emoties naar aanleiding van de vragen geen raad meer wisten. Slechts een enkele
reactie was minder enthousiast. Zo gaf iemand aan dat de rechter onvoldoende inhoudelijk was
ingegaan op sommige deelconflicten.
In circa één derde van de zaken waren zowel de verzoeker als de verweerder tevreden
met de uitkomst. In ongeveer een vierde van de zaken spraken zowel de verzoeker als de
verweerder de verwachting uit dat de uitkomst zou leiden tot finale conflictoplossing (gemeten
direct na afloop van de zitting).
6.5

Ervaringen advocaten

De advocaten stelden zich vooral tijdens de bespreking van het menselijke proces van scheiden
terughoudend op, want het waren de partijen die in gesprek waren met de rechter. Ongeveer
de helft van de advocaten signaleerde om deze reden belangrijke (nuance)verschillen in hun
eigen rol in vergelijking met een reguliere zitting. Opvallend is dat de advocaten hebben
aangegeven zich goed te kunnen vinden in hun aanvullende rol en het zeer te waarderen dat
vooral de partijen het woord voerden. Een aantal advocaten heeft expliciet gezegd milder,
rustiger en meer oplossingsgericht te zijn geweest dan zij doorgaans zouden zijn. Aan advocaten
is in na‐interview gevraagd hoe zij na verloop van enkele maanden tegen de zitting aankijken.
Een aantal van hen is (nog steeds) heel tevreden. Een grote meerderheid geeft aan dat de
scheidende paren baat hebben gehad bij de regiezitting.
6.6
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De laatste onderzoeksvraag ziet op finale conflictoplossing. Ongeveer de helft van de advocaten
geeft aan dat er naar hun idee sprake is van een (nagenoeg) finale oplossing van de conflicten.
Dit is gemeten in de periode drie tot zeven maanden na de zitting. Er zijn echter veel zaken
waarin op dat moment nog ten minste één deelconflict was aangehouden. Op het moment dat
het onderzoek werd afgesloten was slechts één hoger beroep ingesteld; inmiddels hebben we
begrepen dat er in vier zaken hoger beroep is ingesteld. We hebben uiteraard nog geen zicht op
de wijzigingsverzoeken in de toekomst. Alles bij elkaar genomen hebben we nu nog te weinig
informatie om iets te kunnen zeggen over finale conflictoplossing. Daarvoor is nader onderzoek
om een later moment nodig. Wat wij wel weten is dat partijen bijzonder positief zijn over de
werkwijze van de rechter ter zitting, dat in ongeveer een derde van de zaken zowel de verzoeker
als de verweerder (overwegend) positief zijn over de uitkomst en dat er, in vergelijking met
reguliere zittingen, meer schikkingen zijn getroffen en vaker is verwezen naar mediation. Dat
zijn veelbelovende uitkomsten.

7.

Een nadere beschouwing: sterke en minder sterke punten van de regiezitting

7.1

De sterke punten

De meest in het oog springende positieve resultaten is de hoge mate van tevredenheid bij
partijen. Ook de ervaringen van de advocaten zijn overwegend positief. Er zijn nog andere
positieve resultaten die de moeite waard van vermelding zijn. Zo toont onderzoek naar vijftig
vergelijkbare echtscheidingzaken in Den Haag aan dat in reguliere zaken minder geschikt wordt
en minder naar mediation verwezen wordt.16 In reguliere zittingen werd in ongeveer een derde
van de zaken op één of meer deelconflicten een schikking getroffen, in de regiezittingen in bijna
de helft van de zaken (respectievelijk 30 en 45%). In reguliere zittingen ging slechts een handvol
partijen akkoord met een verwijzing naar mediation (4%), terwijl dat in de pilotzittingen in
ongeveer een derde van de zaken het geval was (36% om precies te zijn). Deze cijfers
ondersteunen ons vermoeden dat het aanbrengen van (een naar partijen gecommuniceerde)
structuur in de zitting, de aandacht voor het menselijke proces en het stellen van diagnostische
vragen heeft bijgedragen aan een sneller herstel van de communicatie. Willen de effecten van
deze regiezittingen beter in kaart worden gebracht, dan moet ook in een bredere context naar
de lange termijn‐effecten gekeken worden. Zo zou kunnen worden nagegaan of afspraken beter
worden nagekomen dan die in reguliere zittingen tot stand zijn gebracht. We denken hierbij ook
aan de positieve gevolgen voor de kinderen als de ouders beter in staat blijken het ouderschap
na de scheiding samen in te vullen. Nader onderzoek hiernaar is in onze ogen zeer zinvol.
7.2

Minder sterke punten

De advocaten die minder te spreken waren over de regiezitting hadden het idee dat er zaken
waren aangewezen die naar hun aard niet geschikt waren voor deze aanpak. Zij deden de
suggestie dat de regiezitting zou verbeteren als de rechtbank beter zou selecteren welke zaken
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wel en niet geschikt zijn voor een dergelijke aanpak. Een soortgelijke reactie kregen we ook van
de rechters. De aard van de zaak lijkt dus relevant. Maar wanneer is een zaak nu wel of niet
geschikt voor een regiezitting? Uit de interviews met advocaten volgt zij met ‘de aard van de
zaak’, vooral ook ‘de karakters van partijen’ bedoelden, maar dat valt moeilijk te vertalen in een
objectief meetbaar selectiecriterium voorafgaand aan een regiezitting. Wel lijkt het vooraf
gekozen uitgangspunt dat de regiezitting vooral nuttig kan zijn voor scheidingen waar
minderjarige kinderen bij betrokken zijn een terecht gekozen uitgangspunt. In vrijwel alle zaken
vormden de belangen van het kind de belangrijkste reden om te proberen de communicatie te
herstellen. De rechters wezen hier ook regelmatig op tijdens de zitting, door bijvoorbeeld
concreet te vragen wat het voor de kinderen zou betekenen als partijen weer als ouders met
elkaar zouden kunnen communiceren. Verder lijken zaken waarin dringende maatregelen
vereist zijn met het oog op het welzijn van de kinderen niet geschikt voor deze aanpak, althans,
niet in eerste instantie.
Ook zou de aanpak op enkele punten verbeterd kunnen worden. We denken hierbij aan
maatregelen om de rechters te ontlasten en de duur van de zitting te beperken. De
aanwezigheid van geschikte onderhandelingsruimtes naast of in elk geval in de buurt van de
zittingszaal zijn in onze ogen onmisbaar. We denken ook dat er verbeteringen aan te brengen
zijn door de voorfase (de fase voorafgaand aan de regiezitting) meer te benutten. De
veelgehoorde klacht dat er ‘teveel moest gebeuren in één zitting’, zou voor een deel
weggenomen kunnen worden door het stellen van diagnoses in de voorfase te laten
plaatsvinden. Daarnaast zou de zitting gerichter ingevuld kunnen worden door te werken met
door partijen voorafgaand aan de zitting ingevulde korte vragenformulieren. Ook zouden de
partijen, meer dan nu vaak het geval was, zelf moeten kunnen aangeven voor welke vorm van
rechterlijke afdoening (sturend, begeleidend, beslissend) zij kiezen.

8

Is er een toekomst voor de regiezitting?

De hoge mate van tevredenheid van partijen en advocaten pleit voor een toekomst voor de
regiezitting, maar binnen de Rechtbank Den Haag zijn gaandeweg het project enige twijfels
gerezen over het succes van de regiezittingen. Deze twijfels hadden alles te maken met de hoge
arbeidsintensiteit. Tijdens een afrondende evaluatie gaven de rechters aan dat er na juli 2009 in
de familiesector niet meer gewerkt wordt met het model van de regierechter, vanwege de
arbeidsintensiviteit van de zittingen en de noodzaak om ‘meer productie te draaien’.
Of er een toekomst is voor de regiezitting is uiteindelijk een kosten/baten afweging.
Onze vermoedens zijn dat deze afweging op de lange termijn positief gaat uitpakken. Als gezegd
zal de arbeidsintensiteit waarschijnlijk afnemen als rechters meer ervaren raken in deze manier
van zittingen leiden.17 Of de aanpak zal leiden tot een kortere behandeltijd is echter onzeker. In
veel (eerste) zittingen is ten minste één (deel)conflict aangehouden. Ook waren er in veel zaken
vervolgzittingen, die drie tot negen maanden na de eerste zitting plaatsvonden (59 %, ten
opzichte van 15,5 % in reguliere zittingen). Een kortere behandeltijd is mogelijk in zaken waarin
17

Zie C. van Leuven, De regierechter in familiezaken, in: Conflictoplossing op maat. Reflectie op resultaten en ideeën voor de
toekomst onder redactie van M. Pel en S. Verberk, 2009, p. 31.

tijdens of spoedig na de eerste zitting tot algehele overeenstemming kon worden gekomen, of
waarin de rechter op alle punten kon beslissen, maar dit was slechts bij hoge uitzondering het
geval. Daar staat tegenover dat een relatief groot aantal geschilpunten in onderlinge
overeenstemming is opgelost. Het positieve effect hiervan zou kunnen zijn dat de regiezitting er
toe leidt dat afspraken beter nageleefd worden. Onderling afgesproken afspraken beklijven
immers beter dan afspraken die door een rechter worden opgelegd.18 Als de lijn zich inderdaad
voortzet dat bij een regiezitting partijen vaker samen tot overeenstemming komen, dan zou dit
kunnen betekenen dat er minder problemen zijn rond bijvoorbeeld de naleving van
alimentatieverplichtingen en omgangsregelingen. Een ander belangrijk positief effect zou de
regiezitting voor kinderen kunnen hebben, want veel kinderen hebben te lijden onder een
scheiding, vooral als hun ouders niet meer als ouders met elkaar kunnen communiceren. In dit
kader verdient vermelding dat diverse advocaten die aan het project hebben deelgenomen na
afloop van het project de griffie van de Haagse rechtbank (familiesector) hebben benaderd met
de vraag of een zaak niet op de regiezitting kon worden geplaatst.
In de wandelgangen hebben we opgevangen dat er hoven zijn die (delen van) de
regiezitting inmiddels hebben ingevoerd. Een positieve ontwikkeling, want alleen zo kan de
werkwijze beklijven. Als de werkwijze van de rechter zich ‘gezet’ heeft, zullen regiezittingen in
kortere tijd kunnen worden afgedaan en zal – via best practices ‐ het positieve effect ook binnen
de rechtspraak en advocatuur zichtbaar worden, zo verwachten wij. En wie heeft daar geen
belang bij….?
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