
 

 
Tijdelijke regeling EJ/Echtscheidingen in 

verband met Corona 
 

FASE 2       EJ/Echtscheidingen in verband met Corona 

 

Zeer urgente EJ zaken 

Sinds 17 maart 2020 worden alleen zeer urgente EJ zaken behandeld. Wij blijven zeer 

urgente zaken behandelen. Of een zaak super spoed is wordt bepaald door de rechter die op 

de betreffende zitting staat ingeroosterd.  

 

Zeer urgente EJ zaken zijn bijvoorbeeld: 

• VOTS (Voorlopige ondertoezichtstelling) verzoeken: Het spoedverzoek wordt 

(binnen of buiten kantooruren) op de gebruikelijke wijze ontvangen en afgehandeld. 

Minderjarigen vanaf 12 jaar/belanghebbenden worden meteen telefonisch gehoord 

of binnen 2 weken.  

• OTS zaken (eerste) met uithuisplaatsing worden alleen behandeld als ze spoedeisend 

zijn. Partijen worden zo nodig via video conference of telefonisch gehoord.  

• Voorlopige voorzieningen (VOVO’s) en KG familiezaken in het geval de veiligheid 

van kinderen in het geding is.  

• Voor zaken betreffende curatele (provisioneel bewindvoerder), bewind en 

mentorschap wordt bij spoedeisende zaken beoordeeld of de zaak schriftelijk kan 

worden afgehandeld of op andere wijze kan worden beslist.  

 

Prioritering zaken EJ/echtscheidingen 

Om onredelijke vertraging van afhandeling van zaken te voorkomen zullen 

partijen/belanghebbenden van reeds aangehouden EJ zaken (die niet als zeer urgent zijn 

aangemerkt) wederom worden opgeroepen voor inhoudelijke behandeling. Nieuwe 

EJ/echtscheidingen zaken worden nu ook geagendeerd.  

 

Voorts wordt nu gedefinieerd welke zaken naast de zeer urgente zaken ook afgedaan 

kunnen worden.  

 

Ten aanzien van reeds geplande zittingen wordt door de rechter die op de betreffende 

EJ/ES-zitting staat ingeroosterd per zaak bezien of deze zich leent voor een schriftelijke 

afdoening (al dan niet met een extra schriftelijke ronde), voor behandeling via telefonische 

(beeld) verbinding of in het uiterste geval behandeling tijdens een fysieke zitting met 

inachtneming van de regels voor social distancing.   

 

Als een zaak zich voor schriftelijke afdoening leent, wordt aan partijen gevraagd om 

schriftelijk mede te delen of het verzoek zonder mondelinge behandeling schriftelijk 



 

afgedaan kan worden (instemmingsverklaring). Als dat niet gewenst is, is het ter 

beoordeling van de rechter of de zitting via video conference, telefonisch of fysiek kan 

plaatsvinden. Als dat geen optie is wordt de zaak  aangehouden voor bepaalde tijd.  

    

Zaken die nu behandeld zouden kunnen worden zijn: 

Echtscheidingen 

• Gezamenlijke verzoeken om echtscheiding met of zonder nevenvoorzieningen 

gedaan door een advocaat (schriftelijk afdoen bij instemming). 

• Gezamenlijke verzoeken om echtscheiding met of zonder nevenvoorzieningen 

gedaan in persoon (telefonisch afdoen). 

• Eenzijdige verzoeken om echtscheiding met of zonder nevenvoorzieningen gedaan 

door een advocaat indien de tegenpartij ook een advocaat heeft (schriftelijk afdoen 

bij instemming indien geen verweer tegen echtscheiding, bevel scheiding en deling, 

benoeming notaris en onzijdig persoon en overige neven voorzieningen). Aan de 

tegenpartij wordt verzocht om binnen twee weken schriftelijk (per mail) op het 

verzoek te reageren. Bij verweer ten aanzien van nevenvoorzieningen worden 

partijen in de gelegenheid gesteld om over en weer op elkaars reactie te reageren, 

waarna de zaak schriftelijk zal worden afgehandeld (eind of tussen beschikking).    

• Eenzijdige verzoeken om echtscheiding met of zonder nevenvoorzieningen gedaan 

door partij in persoon indien de tegenpartij advocaat heeft (schriftelijk afdoen bij 

instemming indien geen verweer tegen echtscheiding, bevel scheiding en deling, 

benoeming notaris en onzijdig persoon en overige neven voorzieningen). Aan de 

tegenpartij wordt verzocht om binnen twee weken schriftelijk (per mail) op het 

verzoek te reageren. Bij verweer ten aanzien van nevenvoorzieningen worden 

partijen in de gelegenheid gesteld om over en weer op elkaars reactie te reageren, 

waarna de zaak schriftelijk zal worden afgehandeld (eind- of tussenbeschikking).    

  

Wanneer de situatie dat weer toelaat (na opheffing door de overheid van de beperkende 

maatregelen), zullen al de echtscheidingszaken die niet zijn behandeld opnieuw worden 

ingepland.   

 

EJ-zitting 

• Zaken die relatief eenvoudig zijn en zonder een fysieke zitting (schriftelijk) kunnen 

worden afgedaan of met een extra schriftelijke ronde of met behulp van een 

telefonische (beeld) verbinding. 

• OTS en verlenging OTS 

• Bekrachtiging voorlopige toevertrouwing/verlenging voorlopige toevertrouwing 

• Vervangende toestemming erkenning (DNA test overgelegd) 

• Ontkenning vaderschap (DNA test overgelegd) 

• Familiezaken: Gezag, hoofdverblijfplaats minderjarigen, omgang, echtscheiding, 

alimentatie, adoptie. 



 

 

Als partijen een advocaat hebben kan aan hen gevraagd worden of zij akkoord gaan met 

schriftelijke afdoening. Aan de tegenpartij zal dan gevraagd worden om een verweerschrift 

in te dienen waarop partijen over en weer kunnen reageren. De zaak gaat dan voor eind- of 

tussenbeschikking. Per zaak zal bekeken moeten worden of onderzoek van de Voogdijraad 

nodig is. 

 

 


