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Inleiding 

De bevoegdheidsverdeling in familiale geschillen is al geruime tijd onderwerp van sterke kritiek. 

Politici wilden hier niet doof voor blijven en de afgelopen twintig jaar werden dan ook veel 

wetsvoorstellen ingediend in een poging een meer transparante, efficiënte en evenwichtige 

bevoegdheidsverdeling in familiale zaken te bereiken. Geen van deze voorstellen kon echter het 

gewenste resultaat opleveren (Devolder, 2011; Devolder & Taelman, 2014). Afgelopen jaar werd er 

een nieuw initiatief genomen om tegemoet te komen aan de kritiek. Op 1 september 2014 trad de 

wet van 30 juli 2014 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank in werking 

(Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a).  

De beslechting van geschillen in het familiaalrechtelijk contentieux kende heel wat pijnpunten. Vóór 

de hervorming was er sprake van te veel bevoegdheidsversnippering, gebrek aan specialisatie en 

gebrek aan toegankelijkheid. Laat dit juist de vereisten zijn om te kunnen voldoen aan een efficiënte 

procesvoering in familiale geschillen en het is duidelijk vanwaar de kritiek komt (Devolder, 2014b).  

De wetgever was zich goed bewust van de tekortkomingen in het familiaalrechtelijk contentieux en 

wilde daarom ook werk maken van meer efficiëntie via een eenheid van rechtbank en rechtspleging. 

Deze doelstelling wordt door de wetgever in vijf kernwoorden uitgedrukt: toegankelijkheid, 

eenvormigheid, soepelheid, specialisatie en bemiddeling. Het is dus de bedoeling dat de invoering 

van de familierechtbanken tot deze zaken zouden leiden (Devolder & Taelman, 2014).  

Probleemstelling 

De vraag is natuurlijk of de wetgever geslaagd is in zijn opzet. Zijn de doelstellingen bereikt en de 

tekortkomingen dus weggewerkt of blijft er ook vandaag de dag nog veel werk aan de winkel? Mijn 

onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 

“In welke mate heeft de invoering van de familie-en jeugdrechtbank zijn opzet bereikt in zoverre dit 

na anderhalf jaar werking kan blijken uit kwalitatief onderzoek in de afdeling Gent?” 

Om bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden, werd deze onderverdeeld in volgende 

deelvragen: 

1. Hoe was de situatie voor de hervorming? 

2. Waarom moest deze situatie veranderen? 

3. Wat houdt de invoering van de familie- en jeugdrechtbanken in? 
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4. Hoe wordt de werking van de familie- en jeugdrechtbank in de praktijk ervaren door de 

magistratuur en de advocatuur/bemiddelaars uit de afdeling Gent? 

De eerste drie vragen zullen beantwoord worden aan de hand van literatuurstudie. De laatste vraag 

zal gebeuren door middel van kwalitatieve interviews. Meer uitleg over de methode wordt hieronder 

gegeven. 

Structuur van de masterproef 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. 

Het onderzoek bestaat enerzijds uit literatuuronderzoek en anderzijds uit kwalitatieve interviews. 

Beide soorten onderzoeken behoren tot de kwalitatieve methode (van Thiel, 2010).  

In de eerste fase wordt er door literatuurstudie onderzocht hoe de situatie was vóór de invoering van 

de familierechtbanken, waarom deze situatie moest veranderen en wat de invoering van de 

familierechtbanken juist inhoudt. Dit alles wordt besproken in het eerste deel van de masterproef, 

het theoretische luik. 

Het tweede luik is daarop gebaseerd en steunt op kwalitatieve interviews. Er werd gekozen om te 

focussen op experten uit het veld. De bedoeling is om de invoering van de familierechtbanken te 

bekijken vanuit verschillende standpunten. Alle bevraagde respondenten werken binnen het 

arrondissement Oost-Vlaanderen, meer specifiek de afdeling Gent. De concrete onderzoeksstrategie 

die wordt gehanteerd voor de kwalitatieve interviews komt uitgebreid aan bod in het tweede deel 

van deze masterproef, het empirische luik.  

Bestuurskundige relevantie 

Er kan zowel theoretische als praktische bestuurskundige relevantie gevonden worden voor het 

onderwerp van deze masterproef. 

Theoretische relevantie 

De theoretische link kan enerzijds gelegd worden met het studieobject van bestuurskunde. 

Bestuurskunde gaat organisaties en activiteiten bestuderen van het openbaar bestuur en de publieke 

sector, die er op gericht zijn om de samenleving te sturen binnen de institutionele en politieke 

context, de rechtstaat en de maatschappelijke omgeving. De familie-en jeugdrechtbanken maken 

deel uit van de rechtsstaat. Bijgevolg gaat het hier in deze masterproef zeker over een studieobject 

dat binnen de grenzen van het bestuurskundig onderzoek valt. Anderzijds kan er ook op 

methodologisch vlak een verband gelegd worden met de bestuurskunde. Het gaat hier namelijk om 
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beleidsevaluatie, wat een belangrijke component is van de beleidscyclus (Hondeghem, Van Dooren, 

De Rynck, Verschuere, & Op de Beeck, 2013).  

Praktische relevantie 

Dit onderwerp is ten eerste praktisch relevant omdat het een actueel sociaal en politiek thema is. Er 

is heel wat discussie aan de invoering van de wet voorafgegaan en ook vandaag de dag is deze nog 

onderwerp van debat. Ten tweede kan deze evaluatie een basis zijn voor de verdere analyse en 

beoordeling van de familie- en jeugdrechtbanken die zes jaar na de inwerkingtreding van de wet 

gepland is1.  

  

                                                           
1
 art. 273 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 

2013. 
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1. Tot stand komen van de wet 

Er was al lange tijd kritiek op de beslechting van familiale geschillen. Om aan deze kritiek tegemoet te 

komen werden de afgelopen twintig jaar dan ook veel wetsvoorstellen ingediend door politici. Deze 

probeerden telkens een meer transparante, efficiënte en evenwichtige bevoegdheidsverdeling in 

familiale zaken te bereiken. Geen van deze voorstellen kon echter het gewenste resultaat leveren 

(Devolder, 2011; Devolder & Taelman, 2014). 

In 2007 kwam de discussie rond de familierechtbank terug op tafel. In het regeerakkoord van 18 

maart 2008, evenals in de beleidsnota van toenmalig staatssecretaris voor gezinsbeleid Wathelet2 

werd de belofte gedaan een familierechtbank op te richten (Schouppe et al.; Devolder, 2011; 

Devolder & Taelman, 2014). Toenmalige minister van Justitie De Clerck en toenmalig staatssecretaris 

van Gezinsbeleid Wathelet richtten in 2008 een multidisciplinair samengestelde werkroep op. Deze 

werkgroep had te taak om de invoering van een ‘familierechtbank’ in de Belgische gerechtelijke 

organisatie te bestuderen. De bereikte consensus binnen deze werkgroep leidde tot het 

‘voorontwerp van wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank’. Eind april 2010 

werd deze voorgelegd ter advies aan de Hoge Raad voor de Justitie (Devolder, 2014a; Devolder & 

Taelman, 2014). 

Intussen viel op 26 april 2010 de regering, wat resulteerde in een langdurige politieke impasse. 

Enkele parlementsleden dienden op 24 november 2010 het voorontwerp in als wetsvoorstel in de 

Kamer, om zo te voorkomen dat al het voorbereidende werk zou verloren gaan. Vervolgens werd de 

tekst behandeld in de commissie Justitie waarna de tekst goedgekeurd werd in de plenaire zitting 

van de Kamer en overgezonden werd naar de Senaat op 20 juli 2011. Daarna werd het wetsontwerp 

op 17 juli 2013 na amendering door de Senaat in licht gewijzigde vorm opnieuw goedgekeurd in de 

plenaire vergadering van de Kamer. Kort nadien werd het ontwerp ter bekrachtiging aan de koning 

voorgelegd. Op 1 september 2014 trad de wet van 30 juli 2014 betreffende de invoering van een 

familie- en jeugdrechtbank in werking (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a).  

Deze wetswijziging brengt voornamelijk wijzigingen aan in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek. 

Uit het Burgerlijk Wetboek gebeuren vooral aanpassingen tussen artikels 54 en 223, 301 en 480 en 

tussen 745 en 1595. In het Gerechtelijk Wetboek bevinden de gewijzigde artikels zich tussen art. 58 

en 373, 565 en 765, 872 en 1016, en tussen 1156 en 1398. Daarnaast gebeuren ook nog enkele kleine 

wijzigingen in het Strafwetboek en in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 

                                                           
2 Algemene beleidsnota van de staatssecretaris voor gezinsbeleid Melchior Wathelet, Parl. St., Kamer 2008-09, 

nr. 52K1529/027, 7. 
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ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 

herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Tot slot vonden er ook nog wijzigingen plaats in 

andere diverse wetgevende en regelgevende bepalingen.3 

Opmerking: voor de leesbaarheid wordt er verder gesproken over de ‘wet familierechtbank’ en de 

‘familierechtbanken’, waarmee respectievelijk de wet betreffende de invoering van een familie- en 

jeugdrechtbank en de familie- en jeugdrechtbanken worden bedoeld. 

2. Aanleiding hervorming 

De bevoegdheidsverdeling in familiale zaken voor de wetswijzigingen kende dus heel wat pijnpunten. 

Er was vóór de hervorming sprake van verschillende zaken die ontbraken om te kunnen spreken van 

een efficiënte procesvoering in familiale geschillen. Er was namelijk te veel bevoegdheids-

versnippering, gebrek aan specialisatie en gebrek aan toegankelijkheid (Devolder, 2014b). 

Het eerste punt luidde dat er sprake was van bevoegdheidsversnippering, wat zorgde voor een 

verlies aan daadkracht. Vóór de hervorming werd de bevoegdheid om recht te spreken over zaken 

van personen- en familierecht aan vier verschillende rechters toegewezen. Dit ging met name over 

de vrederechter, de burgerlijke rechtbank, de jeugdrechtbank en de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg (zonder rekening te houden met de beslagrechter, die in familiale geschillen kon 

tussenkomen bij executiemoeilijkheden, en de arbeidsrechtbank, die bevoegd was voor bepaalde 

geschillen over de kinderbijslag).  

Het was bijvoorbeeld mogelijk dat een echtpaar dat gaat scheiden en kinderen heeft beroep moest 

doen op deze vier verschillende rechters. Voor de vorderingen betreffende de staat van personen 

(bijvoorbeeld echtscheiding) moest het koppel bij de rechtbank van eerste aanleg zijn. Voor 

vorderingen betreffende de voorlopige maatregelen tijdens de procedure tot echtscheiding op grond 

van onherstelbare ontwrichting was de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd. 

Vervolgens was de jeugdrechtbank bevoegd voor vorderingen inzake het ouderlijke gezag terwijl te 

vrederechter bevoegd was voor uitkeringen tot onderhoud (zoals alimentatie). Deze bevoegdheden 

werden nu allemaal overgeheveld naar de familierechtbanken (Devolder & Taelman, 2014). 

Deze bevoegdheidsverdeling was dus eerder een bevoegdheidsverspreiding, iets wat niet tegemoet 

komt aan een efficiënte procesvoering. Er mag niet van een rechtzoekende verwacht worden dat hij 

beroep doet op verschillende rechters om tot een oplossing van zijn geschil te komen (Devolder, 
                                                           
3
 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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2014b; Devolder, 2012; Senaeve, 2008). Het is dan ook de bedoeling dat de wet betreffende de 

invoering van een familie- en jeugdrechtbank een einde stelt aan deze bevoegdheidsversnippering. 

Een tweede punt van kritiek was dat er een gebrek was aan specialisatie. De bevoegdheidsverdeling 

in zaken van personen- en familierecht was gekenmerkt door een ‘versnipperde’ aanpak zonder 

enige logica. Hoe de bevoegdheden waren toegewezen kan verklaard worden door de historische 

context waarin de wetgeving over personen- en familierecht tot stand is gekomen (Senaeve, 2008). 

Dit had als resultaat dat verschillende rechtscolleges binnen eenzelfde rechtsmaterie de nodige 

vakkennis moesten opbouwen. De bevoegdheidsverdeling creëerde daarenboven ook parallelle 

bevoegdheden (verschillende rechtscolleges die bevoegd zijn om uitspraak te doen over één bepaald 

geschil). Deze vaststellingen zijn tegenstrijdig met de noodzaak aan specialisatie van de rechter. 

Overigens was er ook een gevaar voor tegenstrijdige uitspraken indien er gelijktijdige of 

opeenvolgende tussenkomsten waren van verschillende rechtscolleges die telkens één aspect van 

het familiale geschil gingen behandelen. 

Een volgende tekortkoming was het gebrek aan toegankelijkheid. De bevoegdheidsverdeling in 

familiale zaken miste de vereiste formele samenhang door het gebrek aan één rechtsbron waarin alle 

bepalingen betreffende de bevoegdheidsverdeling zijn gebundeld. Daarnaast gebruikte de wetgever 

een mengeling van criteria op het gebied van de territoriale bevoegdheid. Een probleemloze 

toepassing van de territoriale bevoegdheidsregelingen werd belemmerd door onduidelijkheid en 

onzorgvuldigheid van de wetgever. Op die manier kwam niet alleen een vlotte toegang tot de rechter 

in het gedrang, maar kwam ook een efficiënte proceshandeling onder druk te staan (Devolder, 

2014b). 

Een laatste punt waar verbetering mogelijk was, is op het vlak van alternatieve geschillenoplossing.  

Dit betekent dat er niet wordt gekozen voor de traditionele weg, namelijk de beslechting van het 

familiale geschil door een rechterlijke instantie. Er werden door de wetgever reeds vóór de nieuwe 

wet verschillende van deze alternatieve methoden aangeboden. Bemiddeling werd ondanks die 

inspanningen van de wetgever slechts weinig gebruikt. Hier wordt later nog verder op ingegaan 

(Hensen, 2014). 

Het is duidelijk dat de bevoegdheidsverdeling betreffende zaken van personen- en familierecht een 

efficiënte afwikkeling van het geschil verhinderde. Het is dan ook de vraag of de vastgestelde 

pijnpunten door de nieuwe wet familierechtbank zijn weggewerkt (Devolder, 2014b). 
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3. Invoering familie- en jeugdrechtbank 

De wetgever was zich goed bewust van de tekortkomingen in het familiaalrechtelijk contentieux en 

wilde daarom werk maken van meer efficiëntie via een eenheid van rechtbank en rechtspleging. Die 

doelstelling wordt door de wetgever als volgt geformuleerd: 

“Door alle geschillen van eenzelfde familie toe te vertrouwen aan één enkel rechtscollege kan men 

komen tot een harmonisering van procedureregels, minder kosten, minder tegenstrijdigheden en 

doorverwijzingen van rechtbank naar rechtbank. Naast de oprichting van een familierechtbank, 

dienden de procedures ook ‘vergemakkelijkt’ en ‘vermenselijkt’ te worden.”4  

Deze doelstelling wordt door de wetgever in vijf kernwoorden uitgedrukt: toegankelijkheid, 

eenvormigheid, soepelheid, specialisatie en bemiddeling. Het was dus de bedoeling dat de invoering 

van de familierechtbanken tot deze zaken zouden leiden, en dat m.a.w. de tekortkomingen 

hierboven zouden weggewerkt worden. De wetgever wil dit doen door de verruimde toepassing van 

de blijvende saisine, de persoonlijke verschijning, de invoering van een familiedossier, meer 

specialisatie en het promoten van alternatieve geschillenregelingen (Devolder & Taelman, 2014). 

Deze zaken worden hieronder verder uitgelegd. Dit gebeurt telkens onder de doelstelling(en) die ze 

zouden moeten helpen bereiken. 

3.1. Toegankelijkheid, eenvormigheid en soepelheid 

De wetgever wil hieraan tegemoet komen door de structuur van de rechtbank te optimaliseren en 

coherentie te brengen in het conflictbeheer en de gerechtelijke beslissingen (Devolder & Taelman, 

2014). Dit gebeurt als volgt: 

3.1.1. De verruimde toepassing van de blijvende saisine van de familierechtbank 

Blijvende saisine wil zeggen dat de zaken ingeschreven blijven op de rol van de familierechtbank, ook 

in het geval van hoger beroep. Indien er zich dus nieuwe elementen (een feit dat niet bekend was bij 

het eerste verzoek) voordoen in een zaak, kunnen de partijen de aangelegenheid opnieuw voor de 

zelfde rechter brengen (Devolder, 2014a).  

                                                           
4
 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 

53K0682/001, 4. 
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Situatie vóór invoering familierechtbanken: 

Vóór de invoering van de familierechtbanken bleef een zaak (omtrent de uitoefening van het 

ouderlijk gezag, het recht op persoonlijk contact of de verblijfsregeling van de kinderen) op de rol van 

de jeugdrechtbank ingeschreven tot de kinderen op wie het geschil betrekking heeft, ontvoogd zijn 

of de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien er sprake was van nieuwe elementen, moest de 

procedure opnieuw gestart worden (Verschelden, 2010). 

Situatie na invoering familierechtbanken: 

Sinds de invoering van de wet familierechtbank wordt het toepassingsgebied van de blijvende saisine 

verruimd tot alle zaken die verondersteld worden spoedeisend te zijn. De blijvende saisine wordt niet 

in de tijd beperkt en indien er door de partijen misbruik wordt van gemaakt, kan de rechter dit 

bestraffen (Devolder, 2014a). Ook in geval van hoger beroep blijven de zaken ingeschreven op de rol 

van de familierechtbank5. Dit is een afwijking van de devolutieve werking van het hoger beroep 

(normaal is de beroepsrechter ook verantwoordelijk voor nieuwe elementen die na het eerste arrest 

ontstaan). Indien er dus sprake is van nieuwe elementen, moet niet de appelrechter, maar opnieuw 

de familierechter worden aangesproken (Devolder & Taelman, 2014). 

3.1.2. De persoonlijke verschijning in de familierechtbank 

In de nieuwe wet wordt er veel belang gehecht aan de persoonlijke verschijning van de partijen. In 

veel zaken moeten de partijen in persoon verschijnen op de inleidingszitting6. Dit gaat over de zaken 

die handelen over de afzonderlijke verblijfplaats, het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, het recht 

op persoonlijk contact met het minderjarige kind en de onderhoudsverplichtingen. De aanwezigheid 

van de partijen op de inleidingszitting, zou de rechter de gelegenheid moeten geven om een indruk 

te krijgen van de partijen en de menselijke werkelijkheid te zien achter een dossier. Zo kunnen de 

verdere mogelijkheden (bijvoorbeeld wat betreft een minnelijke schikking) verder onderzocht 

worden. De partijen moeten ook verplicht verschijnen op de zitting waar vragen over de kinderen 

worden behandeld, evenals op de pleitzittingen. Hiermee wil de wetgever de ouders 

responsabiliseren in de procedures die van toepassing zijn op hun kinderen. In uitzonderlijke gevallen 

kan een afwijking op de verplichting worden toegestaan door de rechter. Het niet naleven van de 

persoonlijke verschijning kan ook worden gesanctioneerd (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 

2014a). 

                                                           
5
 Art. 1253ter/7 Ger. W.; art. 201 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 

jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
6
 Art. 1253ter/2 Ger. W.; art. 196 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 

jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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Ook in bepaalde zaken waar de persoonlijke verschijning niet verplicht is, kan de rechter de 

persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Hier wordt verder op ingegaan onder ‘bemiddeling 

en minnelijke schikking’ (Devolder, 2014a). 

3.1.3. De invoering van een familiedossier  

Vorderingen tussen partijen die samen een minderjarig kind hebben, gehuwd zijn of waren en/of 

wettelijk samenwonend zijn of waren, die ingediend worden bij de familierechtbank, worden 

samengevoegd in één ‘familiedossier’. Alle opeenvolgende zaken over deze partijen en hun 

(toekomstige) gemeenschappelijke kinderen zitten in dit familiedossier 7 . Het bevat dus de 

gerechtelijke geschiedenis van de familie. Dit dossier wordt geopend vanaf de eerste vordering. Als 

er een verwijzing zou zijn naar een andere familierechtbank, dan wordt het volledige familiedossier 

ook overgedragen. 

Het principe ‘één kind – één dossier’ kende voor de invoering van de familierechtbanken reeds 

toepassing in jeugdbeschermingszaken. Het is de bedoeling van de wetgever om dit principe ook toe 

te passen in burgerlijke familiezaken, namelijk het principe ‘één familie – één dossier’. Op die manier 

wil de wetgever meer efficiëntie krijgen in de beslechting van familiale zaken. Het moet ook voor een 

grotere coherentie zorgen tussen de verschillende rechterlijke beslissingen voor een familie 

(Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a).  

3.1.4. Principe van de territoriale onveranderlijkheid 

Een vereiste om de familiedossiers inzetbaar te kunnen maken is dat alle zaken betreffende één 

familie steeds bij dezelfde familierechtbank aanhangig gemaakt worden. Dit is dan ook de reden 

waarom de wetgever het principe van de territoriale onveranderlijkheid heeft ingevoerd. 

Indien de partijen onderling een akkoord bereiken mogen zij kiezen voor welke familierechtbank zij 

hun familiedossier willen laten behandelen. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, moet er 

toepassing gemaakt worden van het territoriale aanknopingspunt. Het is hier dat we het beginsel van 

de territoriale onveranderlijkheid kunnen plaatsen. Dit wil zeggen dat de familierechtbank waar 

reeds een vordering werd geopend, territoriaal bevoegd is voor iedere latere vordering tussen de 

partijen. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van het familiedossier te verzekeren. De wetgever wil 

hierdoor een grotere coherentie bereiken tussen de verschillende rechterlijke beslissingen 

betreffende een familie. 

                                                           
7
 art. 725 bis § 1 Ger.W.; art. 150 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 

jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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Dit principe van territoriale onveranderlijkheid is echter niet absoluut. Zo kan de familierechtbank 

het dossier bijvoorbeeld doorverwijzen indien dit in het belang is van het kind. Vervolgens geldt er 

voor bepaalde vorderingen een specifiek territoriaal aanknopingspunt (Devolder & Taelman, 2014; 

Devolder, 2014a). 

3.1.5. Horen van minderjarigen 

Situatie vóór invoering familierechtbanken: 

Aan de ene kant was er de plicht tot oproeping voor de jeugdrechter van elke minderjarige die 12 

jaar of ouder is, en aan de andere kant was er de gemeenrechtelijke facultatieve hoormogelijkheid 

van minderjarigen die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikken in elk geding dat hen 

betreft.  

Enerzijds moest elke minderjarige vanaf 12 jaar opgeroepen worden om te worden gehoord in een 

aantal geschillen, namelijk geschillen tussen personen over het ouderlijk gezag van de minderjarige, 

geschillen die zaken behandelen met betrekking tot het gezag van de minderjarige, het beheer van 

zijn goederen, de uitoefening van het bezoekrecht of de aanwijzing van iemand die het ouderlijk 

gezag uitoefent (artikel 56bis Jeugdbeschermingswet). Dit is de plicht tot oproeping voor de 

jeugdrechter van elke minderjarige die 12 jaar of ouder is. Anderzijds was er de mogelijkheid voor 

elke minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt om op zijn verzoek of 

door beslissing van de rechter te worden gehoord in elk geschil dat hem betreft (artikel 931 Ger.W.). 

Dit was de geldende regelgeving vóór de nieuwe wet en deze was zeker niet volmaakt. Ten eerste 

werd naargelang de bevoegde rechtbank het hoorrecht op een verschillende wijze gewaarborgd. Ten 

tweede vertoonde deze wetgeving ook lacunes die een incoherente toepassing in de praktijk 

creëerden (Devolder & Taelman, 2014).  

Situatie na invoering familierechtbanken: 

De wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank is aan deze pijnpunten 

tegemoet gekomen door artikel 56bis Jeugdbeschermingswet op te heffen. Er is dus geen plicht meer 

tot oproeping voor de jeugdrechter van elke minderjarige die 12 jaar of ouder is. Daarnaast voert de 

wet ook een nieuwe afdeling ‘Het horen van minderjarigen’ in in het gerechtelijk wetboek. 

De nieuwe wetgeving bevestigt het recht om gehoord te worden voor elke minderjarige. Deze laatste 

heeft ook de mogelijkheid om te weigeren om gehoord te worden. Daarnaast moet het verzoek van 

een minderjarige (ook jonger dan 12 jaar) principieel worden ingewilligd. De rechter kan dit verzoek 
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weigeren indien de minderjarige reeds werd gehoord en er geen nieuw element is dat een nieuw 

verhoor rechtvaardigt.  

Het criterium ‘het vereiste onderscheidingsvermogen’ verdwijnt, evenals het verplicht oproepen tot 

horen van elke minderjarige vanaf 12 jaar. Er bestaat enkel nog de verplichting voor de rechter om 

de minderjarige van 12 jaar of ouder in te lichten over zijn hoorrecht 8 (Devolder & Taelman, 2014). 

De regelgeving was dus niet volmaakt en de nieuwe wet heeft nu voor meer uniformiteit en 

eenvormigheid gezorgd. 

3.2.  Specialisatie 

De wetgever gaat een aanbod van gespecialiseerde opleidingen voorzien om de specialisatie van de 

magistraat te verbeteren. Om aangewezen te kunnen worden in het bijzonder mandaat van rechter 

in de familie- en jeugdrechtbank, moet de betrokken magistraat een door het IGO (Instituut voor 

Gerechtelijke Opleiding) georganiseerde gespecialiseerde opleiding volgen. Om tegemoet te komen 

aan de verwachtingen van de rechtzoekende moet de rechter namelijk gespecialiseerd zijn in 

familiale zaken en verzoenings- en actieve luistertechnieken. De betrokken rechter wordt 

geëvalueerd en indien deze evaluatie positief is, leidt dat tot een verlenging van zijn bijzonder 

mandaat. Deze aanwijzing en verlenging gebeuren volgens art. 259sexies gerechtelijk wetboek. 

Rechters kunnen aangewezen worden om het ambt van rechter bij de familie- en jeugdrechtbank uit 

te oefenen zonder de verplichte opleiding te moeten volgen indien zij op het moment van de 

inwerkingtreding van de wet ministens drie jaar een ambt uitvoeren in een kamer die 

aangelegenheden behandelt die tot de familiekamers behoren. Ook om te zetelen voor de kamer van 

minnelijke schikking moet er een specifieke opleiding gevolgd worden 9 (Devolder & Taelman, 2014).  

Er werd ondertussen een kleine wijziging aangebracht door een wet van 10 augustus 201510 op dit 

vlak. Er bestond reeds een overgangsperiode waarin magistraten zonder ervaring in het familierecht 

en de gespecialiseerde opleiding bij het IGO nog niet afgemaakt hadden toch konden zetelen  in de 

familierechtbank en in de familiekamer van het hof van beroep. Door de nieuwe wet wordt deze 

overgangsperiode verlengd tot 31 augustus 2016 (Senaeve, 2015). 

                                                           
8
 Art. 1004/1 Ger.W.; art. 158 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, 

BS 27 september 2013. 
9
 Art. 79 Ger.W.; art. 103, 143 Ger.W.; art.116 en art. 272 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een 

familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
10

 Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering 
van een familie- en jeugdrechtbank, BS 29 augustus 2015. 
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3.3. Bemiddeling en minnelijke schikking 

Als laatste punt staat ook bemiddeling centraal om de partijen er toe aan te zetten een 

overeenkomst te sluiten. Zo wordt het beroep op bemiddeling of enige andere vorm van alternatieve 

geschillenbeslechting sterk aangemoedigd (Devolder & Taelman, 2014). De wetgever heeft dit bij het 

invoeren van de familierechtbank een centrale plaats gegeven omwille van verschillende redenen. 

Enerzijds is het de bedoeling om het aantal dossiers voor de rechtbank te doen verminderen door 

vaker beroep te doen op alternatieve geschillenregeling. De gerechtelijke achterstand speelde hierin 

zeker een rol (Hensen, 2014, Verwaest, 20114). Anderzijds zorgde ook het succes van alternatieve 

geschillenoplossing uit bijvoorbeeld andere landen ervoor dat de wetgever een prominente rol gaf 

aan dit onderwerp in de nieuwe wet (Verwaest, 2014).  

Zoals eerder vermeld, wordt de doelstelling van de wetgever uitgedrukt in vijf kernwoorden, 

waaronder ‘bemiddeling’. Het is echter duidelijk dat de wet vooral op minnelijke schikking inzet, wat 

niet hetzelfde is als bemiddeling (wordt hieronder verder besproken). Vandaar de titel van deze 

paragraaf. 

3.3.1. Onderscheid tussen verschillende begrippen  

Er is een onderscheid tussen de begrippen bemiddeling, minnelijke schikking en verzoening. Dit zijn 

drie manieren van geschillenoplossing, maar er zijn wel belangrijke verschilpunten. Ten eerste is 

bemiddeling een geschillenoplossing waarbij de partijen begeleid worden door een onafhankelijke 

neutrale derde (de bemiddelaar) om deze te doen uitkomen op een akkoord zodat er een einde komt 

aan het geschil.  Ten tweede gaat minnelijke schikking over de procedure waar de rechter zelf een 

poging doet om de partijen tot een minnelijke regeling te brengen. Als laatste is er het meer 

algemene begrip verzoening. Dit duidt op het verloop waarbij beide partijen zich gaan verzoenen en 

een akkoord bereiken waarmee het geschil eindigt. Dit kan zowel uit eigen beweging of door het 

inroepen van een externe persoon. Indien men beroep doet op een rechter, wordt er gesproken van 

een rechterlijke verzoening of een 'minnelijke schikking’ (Hensen, 2014).  

Het verschil tussen bemiddeling en rechterlijke verzoening of minnelijke schikking ligt in het feit dat 

de taak van de verzoener (in tegenstelling tot bemiddeling) expliciet aan de rechter wordt 

toevertrouwd (Gayse, 2005). Een ander verschilpunt draait rond het gebrek aan een duidelijke 

methodiek bij een schikkingspoging. Bij bemiddeling moet de bemiddelaar een bijzondere opleiding 

gevolgd hebben, hanteert hij wetenschappelijk onderbouwde methodes en maakt hij bij het 

uitvoeren van zijn opdracht gebruik van een bemiddelingsprotocol en een bemiddelingsakkoord. Bij 

een verzoening of minnelijke schikking hangt het van de rechter in kwestie af hoe hij juist invulling zal 
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geven aan zijn verzoeningstaak. Hier is er dus geen sprake van een uitvoerig geregeld, gestructureerd 

proces zoals bij bemiddeling (Hensen, 2014). Er zijn dus enkele verschilpunten tussen bemiddeling en 

verzoening, maar toch streven ze hetzelfde doel na: de kans bieden aan partijen om het geschil op te 

lossen buiten de klassieke gerechtelijke procedure om (Gayse, 2005). 

3.3.2. Mogelijkheden tot bemiddeling die reeds vóór de invoering van de 

familierechtbanken bestonden (en nog steeds bestaan) 

Vóór de invoering van de familierechtbanken werd reeds sterk ingezet op bemiddeling (Hensen, 

2014). De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Indien één van de partijen gedwongen wordt, kan 

de bemiddeling niet doorgaan. De bemiddeling wordt uitgevoerd door professionelen die hiervoor 

opgeleid zijn. De partijen kunnen beroep doen op een bemiddelaar, een onpartijdige en neutrale 

persoon. De bemiddelaar probeert een constructieve dialoog tussen de partijen op gang te brengen 

om hen zo tot een akkoord te laten komen. Daarnaast is de bemiddeling strikt vertrouwelijk. Dit geldt 

voor alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt (documenten, e-mails, enz.). Dit 

brengt als groot voordeel met zich mee dat de partijen vrijuit kunnen spreken. Indien dit 

vertrouwelijk karakter niet gerespecteerd wordt, voorziet de wet in een sanctie11. Na afloop van de 

bemiddeling wordt het schriftelijk bemiddelingsakkoord ondertekend door de partijen en de 

bemiddelaar (FOD Justitie, 2011). 

Er wordt door de wet een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige bemiddeling en gerechtelijke 

bemiddeling. De vrijwillige bemiddeling gebeurt los van een gerechtelijke procedure. De partijen 

kiezen hier in onderling akkoord een bemiddelaar die hen helpt met het oplossen van hun geschil. De 

gerechtelijke bemiddeling kadert binnen een rechtszaak. De rechter kan bemiddeling aanbevelen. 

Indien beide partijen hiermee akkoord gaan, wordt de gerechtelijke procedure opgeschort. Dit laat 

de partijen toe om beroep te kunnen doen op bemiddeling om een oplossing te kunnen vinden voor 

het geschil (FOD Justitie, 2011).  

Zo was vóór de invoering van de familierechtbank reeds sprake van een verplichte 

verzoeningspoging. De jeugdrechtbank moest een poging doen om de partijen te verzoenen en gaf 

hen daartoe alle nuttige inlichtingen mee (in het bijzonder over het nut een beroep te doen op 

bemiddeling). Indien toenadering tussen de partijen mogelijk is, kon de rechtbank een schorsing van 

procedure bevelen gedurende maximaal één maand zodat de partijen alle nodige inlichtingen 

konden inwinnen en het mogelijk was het bemiddelingsproces op te starten. Dit was de regeling voor 

de gedingen betreffende ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk contact. Voor de 

                                                           
11

  Art. 1728 Ger. W.; art. 12 Wet 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met 
de bemiddeling, BS 22 maart 2005. 



17 
 

echtscheidingsrechter (rechtbank van eerste aanleg) gold een gelijkaardige regeling (Verschelden, 

2010). Deze mogelijkheid blijft onder de nieuwe wet behouden12. 

Verder is er ook nog de federale bemiddelingscommissie. Dit is een centraal orgaan dat de 

ontwikkeling en de kwaliteit van de bemiddelingsprocedures in het oog houdt. Deze heeft als taak 

om bemiddelaars te erkennen, erkenningscriteria uit te werken, lijsten van bemiddelaars op te 

stellen en te verspreiden, een gedragscode voor bemiddelaars op te stellen en vormingsopleidingen 

te erkennen (Gayse, 2005). 

Ondanks de vele inspanningen die de wetgever op dit vlak al verrichtte, was er slechts een beperkt 

gebruik van bemiddeling. De verwachte resultaten bleven uit en dit zou tal van oorzaken kunnen 

hebben: gebrek aan middelen, overbelasting van de magistraten, een zekere scepsis ten aanzien van 

bemiddeling en verzoening, het ontbreken van informatie betreffende bemiddeling, het geven van 

onvolledige of onjuiste informatie, de gedachte dat bemiddeling te duur is…. Het gebruik van 

alternatieve methoden werd in familiale geschillen dus nog veel te weinig gebruikt (Hensen, 2014). 

3.3.3. Kamer(s) voor minnelijke schikking 

De wet gaat ook kamers voor minnelijke schikking invoeren. Oorspronkelijk werd dit idee niet 

opgenomen in het wetsvoorstel. Volgens de Kamer was dit echter wel een goed idee. Zij hadden het 

idee van een facultatieve kamer voor minnelijke schikking waarbij de korpschef zou beslissen of deze 

kamer er al dan niet komt. De Senaat was het niet eens met die aanpak omdat er een 

tweesporenbeleid zou kunnen ontstaan: rechtbanken zonder en met kamers voor minnelijke 

schikking. Uiteindelijk werd er beslist dat de kamers voor minnelijke schikking aanwezig moeten zijn 

in alle rechtbanken van eerste aanleg (Devolder & Taelman, 2014). 

In het nieuwe artikel 731 Ger.W. wordt de opdracht van de kamer voor minnelijke schikking 

verduidelijkt13. Enerzijds krijgen alle partijen de mogelijkheid om hun geschil voorafgaand aan de 

inleiding van de rechtspleging voor te leggen ter minnelijke schikking. Deze mogelijkheid blijft ook nu 

behouden. In familiezaken wordt deze voorafgaande verzoeningspoging ondernomen voor de kamer 

voor minnelijke schikking van de familierechtbank. Anderzijds gaat de wet nu ook voorzien in een 

(poging tot) minnelijke schikking na de inleiding van de vordering (als de zaak hangt voor een kamer 

in de familierechtbank of voor een familiekamer in het hof van beroep). Het is dan ook aan de 

rechter om de partijen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden tot verzoening, bemiddeling 

                                                           
12

 Art. 1255 Ger. W.; art. 208 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 
27 september 2013. 
13

 Art. 731 Ger. W.; art. 151 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 
27 september 2013. 
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of andere minnelijke oplossingen. Tijdens de zitting van minnelijke schikking is alles wat gezegd of 

geschreven wordt vertrouwelijk14 (Devolder, 2014a). De verwijzing naar de kamers voor minnelijke 

schikking kan dus gedurende het hele geding gebeuren. De partijen of het Openbaar Ministerie 

kunnen deze doorverwijzing vragen. Daarnaast kan ook de zetelende magistraat dit doen indien dat 

‘opportuun wordt geacht’ (Verwaest, 2014). Vervolgens mag de rechter voor de dossiers waarvan hij 

kennis genomen heeft voor de zitting van de kamer voor minnelijke schikking, geen zitting meer 

hebben in de andere kamers van de familie- en jeugdrechtbank 15.  

3.3.4. Informatieverplichting  

Informatieverplichting bestond reeds vóór de invoering van de familie- en jeugdrechtbanken om 

rechterlijke verzoening en bemiddeling in echtscheidingsprocedures te bevorderen (Hensen, 2014). 

Deze informatieverplichting werd door de wet familierechtbank nu verder uitgebreid tot alle zaken 

die behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank (Devolder, 2014a). Dit wordt hieronder 

besproken. 

3.3.4.1. In hoofde van de griffier 

De griffier moet de partijen informatie bieden over de mogelijkheden tot bemiddeling, verzoening en 

elke andere vorm van minnelijke schikking vanaf het moment dat de vordering wordt ingesteld bij de 

familierechtbank. Dit moet hij doen door hen de artikelen 1730 tot 1737 Ger.W. toe te zenden, net 

als een informatiebrochure met uitleg over bemiddeling, de lijst van de erkende bemiddelaars met 

specialisatie in familiezaken binnen het gerechtelijk arrondissement en inlichtingen betreffende 

informatiesessies, wachtdiensten of andere initiatieven ter bevordering van een minnelijke oplossing 

van het geschil16 (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a). In de informatiebrochure over 

bemiddeling wordt uitgelegd wat bemiddeling is, wordt aangehaald waarom dit een eenvoudige, 

snelle en vaak efficiënte methode is om geschillen op te lossen, wordt het verloop en de kosten 

verder verduidelijkt en wordt meegedeeld hoe een bemiddelaar kan gevonden worden (FOD Justitie, 

2011). 

                                                           
14

 Art. 731 Ger. W; art. 151 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 
27 september 2013. 
15

 Art. 79 Ger. W.; art. 104 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 
27 september 2013. 
16

 Art. 1253ter/1 Ger.W.; art. 195 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 
jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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3.3.4.2. In hoofde van de rechter 

Op de inleidende zitting moeten de partijen door de rechter worden ingelicht over de mogelijkheid 

om hun geschil te beslechten via verzoening, bemiddeling of een andere vorm van minnelijke 

oplossing van geschillen (Devolder, 2014a; Devolder & Taelman, 2014). 

3.3.5. Persoonlijke verschijning of uitstel op vaste datum 

Zoals eerder vermeld kan de rechter in bepaalde zaken waar de persoonlijke verschijning niet 

verplicht is, dit toch bevelen aan de partijen. Dit kan ofwel op verzoek van een van de partijen of van 

het Openbaar Ministerie, ofwel ambtshalve als de rechter denkt dat dit nuttig is. Dit moet de rechter 

de mogelijkheid bieden om de partijen te stimuleren een akkoord te sluiten of beroep te doen op 

bemiddeling. Het is dus de bedoeling om te kijken of de partijen kunnen verzoend worden en of een 

akkoord relevant is. Daarnaast kan de rechter ook voorstellen de optie van een minnelijke schikking 

te onderzoeken. Ook hier kunnen sancties gegeven worden indien een van de partijen niet aanwezig 

is 17(Devolder, 2014a). De uitbreiding van de persoonlijke verschijning van de partijen kan de 

familierechter helpen om de rechtzoekenden op een adequate manier te informeren over de 

mogelijkheden wat betreft alternatieve geschillenoplossing (Hensen, 2014). 

De rechter beschikt over de mogelijkheid om de zaak te verdagen. Dit zou de partijen dan in staat 

moeten stellen na te gaan of ze tot een akkoord kunnen komen en of bemiddeling mogelijk is. Ook 

een verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking is mogelijk (Devolder, 2014a). 

4. Rechterlijke organisatie 

De invoering van de familie-en jeugdrechtbanken zal de manier waarop familiale geschillen beslecht 

worden aanzienlijk veranderen en zal ook het gerechtelijk landschap hertekenen. De wetgever had 

de bedoeling om de familierechtbank te integreren in het huidige gerechtelijke landschap. Hij deed 

dit door de familierechtbanken te integreren op arrondissementeel niveau, als afdeling van de 

rechtbank van eerste aanleg (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a). Verder vond er ook een 

grote verschuiving van bevoegdheden plaats. Zowel de burgerlijke rechtbank als de vrederechter 

verliezen bijvoorbeeld enkele familierechtelijke bevoegdheden in het voordeel van de nieuwe 

familierechtbank (Devolder, 2012). Dit wordt hieronder verder besproken. 

                                                           
17

 Art. 1253ter/2 Ger.W.; art. 196 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 
jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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4.1. Familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg 

Sinds de hervorming worden binnen de rechtbank van eerste aanleg maximaal vier secties 

gevormd18: 

- de burgerlijke rechtbank, bestaande uit één of meer kamers voor burgerlijke zaken 

- de correctionele rechtbank, bestaande uit één of meerdere kamers voor correctionele zaken 

- de familie- en jeugdrechtbank, bestaande uit: 

o de familiekamer(s) en kamer(s) voor minnelijke schikking, die de familierechtbank 

vormen 

o de jeugdkamer(s), die de jeugdrechtbank vorm(t)(en) 

- de strafuitvoeringsrechtbank, bestaande uit één of meer strafuitvoeringskamers 

(Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a) 

De keuze voor de familie- en jeugdrechtbanken als afdeling van de rechtbank van eerste aanleg lijkt 

een goede keuze. Volgens de wetgever zijn hier enkele voordelen aan verbonden19: 

- sluit aan bij de bestaande bevoegdheden 

- reeds aanwezige expertise en omkadering op het niveau van eerste aanleg: de samenwerking 

met de justitieassistenten, het comité voor bijzondere jeugdzorg, de centra voor algemeen 

welzijnswerk, het advies van het Openbaar Ministerie en de gespecialiseerde opleiding van 

de jeugdrechters 

- mogelijkheid om alle familiale zaken toe te wijzen aan één rechtscollege dat in staat is een 

groter volume van zaken te beheersen 

- grotere coherentie door wegvallen territoriale versnippering 

- grotere mogelijkheid tot specialisatie rechter 

- grotere mobiliteit van de rechter (waardoor een vervanging door ziekte of vakantie 

gemakkelijker op te lossen is)  

 (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2011)  

                                                           
18

 Art. 76  Ger.W.; art. 102 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 
27 september 2013. 
19

 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 
53K0682/001, 7-8. 
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4.2. Verschuiving bevoegdheden 

Eén van de belangrijkste hervormingen door de invoering van de familie- en jeugdrechtbanken is de 

verschuiving van familiale bevoegdheden tussen het kantonnale en het arrondissementele 

gerechtelijke niveau. Aan de ene kant zijn er bevoegdheidsverschuivingen naar de familierechtbank 

toe. De burgerlijke rechtbank, de jeugdrechtbank, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 

de arbeidsrechtbank en het vredegerecht verliezen dus bevoegdheden ten voordele van de 

familierechtbank. Aan de andere kant zijn er ook bevoegdheidsverschuivingen naar de vrederechter 

toe. Zo verliezen de burgerlijke rechtbank en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

bevoegdheden die worden overgeheveld naar de vrederechter (Devolder & Taelman, 2014). 

De bevoegdheden ten gronde van de familierechtbank staan opgesomd in artikel 572bis van het 

gerechtelijk wetboek20. Ook uit andere bepalingen vloeien er bevoegdheden van de familierechtbank 

voort. Naast deze bevoegdheden ten gronde, houdt de familierechtbank ook zitting in kort geding. 

Dit doet ze over de aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren. Ten slotte treedt de 

familierechtbank soms ook op als appelrechter. De familierechtbank is bevoegd voor hoger beroep 

tegen vonnissen van de vrederechter in het kader van de wet betreffende de bescherming van de 

persoon van de geesteszieke en tegen bepaalde vonnissen in eerste aanleg gewezen door de 

vrederechter (Devolder & Taelman, 2014;  Devolder, 2014a). 

4.3. Gevolgen voor organisatie hoven van beroep 

Doordat de familie- en jeugdrechtbank op het arrondissemenele niveau wordt ingericht, heeft dit 

ook gevolgen voor de organisatie van de hoven van beroep. Sinds de wet familierechtbank zijn er in 

het hof van beroep kamers voor burgerlijke zaken, kamers voor correctionele zake, jeugdkamers en 

familiekamers. De kamers voor minnelijke schikking behoren tot de familiekamers21 (Devolder & 

Taelman, 2014). 

4.4. Openbaar Ministerie 

De parketmagistraten die het ambt van Openbaar Ministerie bij de familie- en jeugdrechtbank 

uitoefenen, moeten ook een gespecialiseerde opleiding van het IGO hebben gevolgd en moeten 

worden aangewezen door de procureur des Konings. Voor het ambt van Openbaar Ministerie bij de 

familiekamers en jeugdkamers in het hof van beroep geldt eenzelfde regeling (Devolder, 2014a) 

                                                           
20

 Art. 572bis Ger.W.; art. 128 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, 
BS 27 september 2013. 
21

 Art 101 Ger.W; art. 110 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 
september 2013. 



22 
 

Het Openbaar Ministerie (OM) speelt een belangrijke rol in de werking van de familie- en 

jeugdrechtbanken. In burgerlijke zaken beslist het OM voortaan zelf of het advies geeft over een 

specifieke zaak door de Wet Potpourri I. In familiezaken met minderjarigen bijvoorbeeld was het tot 

voor deze wet verplicht voor het OM om advies te geven, wat nu niet meer het geval is. Aangezien 

het advies van het OM van groot belang kan zijn voor de familie- en jeugdrechters, heeft deze 

nieuwe wet dus ook invloed op de werking van de familie- en jeugdrechtbanken22 (Vroman, 2015). 

5. Kritiek 

De oprichting van een familierechtbank lijkt theoretisch misschien wel aantrekkelijk, maar het is de 

vraag of het op praktisch vlak wel evident zal zijn. Dit kan de reden zijn waarom er al meer dan 30 

jaar gesproken wordt over het oprichten van een familierechtbank, maar het pas nu werkelijkheid 

werd (Rotthier, 2011). 

5.1. Overgang van kantonnaal naar arrondissementeel niveau 

5.1.1. Vrederechter beter geschikt 

Zoals eerder vermeld zijn de kernwoorden van het wetsvoorstel toegankelijkheid, eenvormigheid, 

soepelheid, specialisering en bemiddeling. Door de hervorming verloren de vrederechters veel 

bevoegdheden ten voordele van de familierechtbank. De vraag is of dit wel een verbetering kan 

genoemd worden voor de burgers. Om vele redenen zou de vrederechter geschikter kunnen zijn om 

tussen te komen in familiale geschillen. 

Volgens Rotthier (2011) is bij het vredegerecht de kloof tussen burger en justitie letterlijk en figuurlijk 

het kleinst. De burger kon gemakkelijk zijn weg vinden naar de vrederechter door zijn fysieke 

nabijheid en de laagdrempeligheid. Verder werd de burger ook op een persoonlijke manier gehoord 

en betrokken bij de procedure over het familiaal geschil. Het ging vaak over emotionele zaken 

waarbij de rechter een soort eerste hulpverlener wordt. Wat betreft onderhoudsgelden gebeurde de 

procedure heel snel en concreet. Ook dringende en voorlopige maatregelen konden op een zeer 

korte termijn worden bevolen. Er was in het vredegerecht ook nog ruimte voor dialoog en er werd 

dan ook vaak een consensus bereikt tussen de partijen. De procedure was toegankelijk, soepel, snel, 

gemakkelijk en menselijk, en voldeed dus eigenlijk al aan de doelstellingen van het wetsvoorstel. Nog 

een belangrijke opmerking hierbij is dat de meeste burgers al vertrouwd waren met de vrederechter 

en de mogelijkheid familiale problemen aan hem voor te leggen (Rotthier, 2011). 

                                                           
22

 Art 764 Ger.W.; art.14 en art. 138bis Ger.W.; art. 64 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het 
burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen in justitie, BS 22 oktober 2015. 
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5.1.1.1. Minder nabij 

Door de invoering van de nieuwe wet, moet de bevolking niet meer naar het vredegerecht stappen, 

maar wel naar de rechtbanken van eerste aanleg. Deze worden georganiseerd op arrondissementeel 

niveau in plaats van op kantonnaal niveau, wat wil zeggen dat er veel meer burgers een lange reis 

zullen moeten maken naar de rechtbank van eerste aanleg. Niet elke burger beschikt bovendien over 

eigen vervoer. Het is ook niet altijd evident om met het openbaar vervoer overal te geraken op elk 

tijdstip van de dag. Dit probleem zou zich veel minder voordoen bij de vrederechters, aangezien deze 

in elk kanton aanwezig zijn (Rotthier, 2011). 

5.1.1.2. Treft vooral meest kwetsbaren 

Een ander belangrijk nadeel dat hieraan verbonden is, is dat dit vooral de meest kwetsbaren in de 

samenleving zal treffen. In familiezaken gaat het vaak over burgers in een sociaaleconomisch 

zwakkere situatie. De nabijheid van de rechter bij de woonplaats van deze rechtzoekende is dan 

zeker een belangrijk element in zijn bescherming. Het zorgt er ook voor dat de toegang tot de rechter 

voor familiale geschillen minder discriminerend is (Rotthier, 2011). 

5.1.2. Risico op tragere procedures 

De werklast bij de jeugdrechtbanken was voor de invoering van de wet al zeer hoog. Daarnaast 

hebben de hoven van beroep ook heel wat achterstand. Het risico bestaat dat deze nog veel verder 

oploopt nu deze hoven ook belast zijn met alle beroepen in familiale zaken (Rotthier, 2011). Het 

hoger beroep tegen vonnissen over familiale geschillen van de vrederechter wordt namelijk ingesteld 

bij de familie- en jeugdrechtbank (rechtbank van eerste aanleg). De beroepen tegen de vonnissen 

van de familierechtbanken wordt vervolgens behandeld door de familiekamers in de hoven van 

beroep (Devolder & Taelman, 2014). In het eerste jaar werd reeds ondervonden dat er een toevloed 

van zaken was voor de familierechtbanken in eerste aanleg, wat heel wat organisatorische 

problemen met zich meebracht. De instroom van zaken in de familiekamers van de hoven van 

beroep was aanvankelijk te overzien, maar ook nu is een sterke stijging van zaken zichtbaar (Senaeve, 

2015). 

5.1.3. Minder persoonlijke inbreng van partijen 

De vraag is ook of de partijen nog even persoonlijk betrokken zullen zijn in de nieuwe procedure voor 

de familie- en jeugdrechtbanken als voor de vrederechter (Rotthier, 2011). Jeugdrechters en 

vrederechters gaan vaak aanvoelen wat er juist speelt bij de betrokken families. Ze nemen dan ook 

de tijd om de partijen te horen. De vraag is of hier in de nieuwe structuur even veel tijd voor zal 

gevonden worden (Goris, 2010). 
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5.1.4. Grotere kloof 

De rechter is dus minder nabij, er bestaan risico’s op tragere procedures, mogelijks is er minder 

persoonlijke inbreng van de partijen…. De hervorming lijkt dus precies in te voeren wat ze juist wil 

bestrijden, namelijk het vergroten van de kloof tussen burger en gerecht (Rotthier, 2011). 

5.1.5. Nog steeds geen eenvormigheid 

Er blijven een aantal bevoegdheden over familiale geschillen bij de vrederechter zitten. Er blijft dus 

een zekere versnippering tussen het kantonnale en het arrondissementele niveau. Zo kan er 

geargumenteerd worden dat de nieuwe bevoegdheidsverdeling nog steeds niet zal leiden tot de 

eenvormigheid die ze vooropstelde (Devolder, 2011). 

5.2. Territoriale bevoegdheid 

Ook op dit vlak zijn de zaken nog niet transparant. Er zijn nog te veel afwijkingen van de algemene 

regel. Wanneer er bijvoorbeeld minderjarigen betrokken zijn in het familiale geschil, zal er gekeken 

worden naar de woonplaats van dat kind. Indien er echter geen kinderen zijn, geldt er een andere 

regel, maar ook daar wordt voor allerlei zaken zoals alimentatie, adoptie… van afgeweken 

(Keereman, 2014). 

5.3. Familiedossier 

Het is niet duidelijk wat de precieze inhoud is van het familiedossier. Er wordt enkel vermeld wat er 

minimaal in deze dossiers moet komen (de verschillende gerechtelijke uitspraken, de 

akkoordvonnissen en de processen-verbaal van minnelijke schikking, evenals de verslagen van de 

uitgevoerde onderzoeksmaatregelen). Er komen ook enkele vragen naar boven over de concrete 

uitwerking van het familiedossier in de praktijk. Ten eerste lijkt de wetgever de bedoeling te hebben 

om het familiedossier te zien als een bundeling van de verschillende dossiers van rechtspleging van 

de betrokken partijen. De vraag is of dit in de praktijk ook nuttig, haalbaar en werkbaar is. Ten 

tweede kan het familiedossier ook beschouwd worden als een persoonlijk dossier van de rechter. Dit 

omdat het familiedossier ten minste de verschillende rechterlijke uitspraken, de akkoordvonnissen 

en de processen-verbaal van minnelijke schikking, alsook de verslagen van de uitgevoerde 

onderzoeksmaatregelen moet bevatten. Om de rechtsbedeling goed te kunnen laten verlopen is het 

wenselijk dat in alle rechtbanken van eerste aanleg eenzelfde werkwijze wordt gevolgd met 

betrekking tot het familiedossier (Devolder & Taelman, 2014; Devolder, 2014a). 
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5.4. Verschillen in werking 

Terwijl sommige arrondissementen het principe 1 familie – 1 dossier – 1 rechter toepassen, blijft de 

vroegere onderverdeling tussen jeugdrechter, kortgedingrechter en burgerlijke rechter plus minus 

behouden met het verschil dat ze nu allemaal onder de noemer ‘familierechtbank’ vallen. Ook wat 

betreft de kamers voor minnelijke schikking zijn er variaties in de werking merkbaar (zie verder). 

Daarnaast zijn er zeer grote verschillen in vaststellingstermijnen voor de verschillende 

familierechtbanken, afhankelijk van het aantal beschikbare magistraten die in de afdeling aanwezig 

zijn. Als er onvoldoende magistraten zijn, zal de werking van familierechtbank hier ook onder lijden 

(Senaeve, 2015). 

5.5. Gemiste kansen bemiddeling en minnelijke schikking 

In de nieuwe wet wordt er veel meer nadruk gelegd op bemiddeling en verzoening, maar toch 

hadden enkele zaken beter gekund. Zo is het gebruik van de begrippen bijvoorbeeld niet transparant. 

Er wordt gesproken over verzoening, bemiddeling en minnelijke schikking, maar deze woorden 

worden door elkaar gebruikt, terwijl er wel iets anders mee bedoeld wordt (Keereman, 2014). Ook 

werd gevreesd dat de oprichting van de kamers voor minnelijke schikking heel wat financiële 

middelen en magistraten zou vergen, waarvoor onvoldoende ruimte is (Hensen, 2014). Dit zijn 

slechts enkele kritieken die te horen zijn over bemiddeling en minnelijke schikking. In onderstaande 

paragrafen worden nog meer bedenkingen besproken. 

5.5.1. Informatieverplichting onvoldoende? 

De nadruk wordt sterk gelegd op informatieverplichting. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter 

aangetoond dat slechts een heel klein percentage van de rechtzoekenden in een 

echtscheidingsprocedure beroep doen op een bemiddelaar, zelfs als het over procedures gaat waar 

de rechter verplicht is om de partijen hierover te informeren (Daniëls, Taelman, & Buysse, 2012). Het 

is dus duidelijk dat enkel het gebruik maken van de informatieplicht niet voldoende is om het gebruik 

van bemiddeling ook daadwerkelijk te verhogen. De nieuwe wetgeving voorziet wel in een 

verbetering van de informatieplicht, maar een spectaculaire verhoging van het gebruik van 

alternatieve geschillenregelingen moet dus niet verwacht worden (Hensen, 2014). 

5.5.2. Opleiding informatiemededeling 

Daarnaast moet er ook informatie kunnen gegeven worden op maat van de partijen (er bestaan 

namelijk verschillende soorten alternatieve geschillenoplossingen). Een opleiding voor de 
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familierechters is hier dus zeker noodzakelijk, zodat zij op een adequate en doeltreffende manier 

voorlichting kunnen geven afhankelijk van de zaak in kwestie (Hensen, 2014). 

5.5.3. Verplichte informatiesessie of bemiddelingssessie 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de oprichting van de familierechtbanken werd geopteerd 

om een verplichte informatiesessie rond bemiddeling in te voeren. In dit voorstel dienden de partijen 

een informatiesessie over familiale bemiddeling door een erkende bemiddelaar bij te wonen. Er 

waren hier zowel voorstanders als tegenstanders van, maar toch is het jammer dat niet meer 

aandacht werd besteed aan het nut van dergelijke sessies. Op deze manier zou het bijvoorbeeld 

mogelijk geweest zijn om bemiddeling bekend te maken bij het grotere publiek (Hensen, 2014). 

Verplichte informatiesessies blijken uit een recente studie door het Europees parlement namelijk als 

tweede meest effectieve wetgevende maatregel te worden beschouwd om bemiddeling te 

promoten. Daarenboven is het jammer dat er zeer weinig aandacht uitgaat naar het voorzien van 

stimuli (o.a. financieel) om partijen aan te zetten tot het gebruik van bemiddeling. Uit hetzelfde 

onderzoek komt dit immers als meest effectieve maatregel naar voor (De Palo et al., 2014). 

Volgens de voormalige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Moinet volstaan de verplichte 

informatiesessies niet om het gebruik van bemiddeling effectief te gaan verhogen. Dit zou 

onvoldoende zijn om de partijen te overtuigen van het nut van bemiddeling en daarom zou het beter 

zijn hen meteen te laten deelnemen aan een eerste effectieve bemiddelingssessie 23. Volgens Hensen 

(2014) is het jammer dat deze denkpiste niet verder overwogen werd. Uit het Europees onderzoek 

blijkt dat maatregelen die bemiddeling een meer verplichtend karakter toekennen, werden 

aangeduid als derde en vierde meest effectieve wetgevende maatregel om het gebruik van 

bemiddeling te promoten (De Palo et al., 2014). 

5.5.4. Onduidelijkheid procedurele waarborg vertrouwelijkheid 

Er blijven nog enkele zaken onduidelijk rond de procedurele waarborg vertrouwelijkheid. Zo wordt 

de vertrouwelijkheidswaarborg duidelijk geregeld bij bemiddeling. Dit wordt echter niet uitvoerig 

geregeld voor de kamers voor minnelijke schikking. De wet vermeldt dat alles wat wordt gezegd en 

geschreven tijdens de zittingen van minnelijke schikking vertrouwelijk is, maar uitgebreider wordt de 

vertrouwelijkheid niet besproken. Het is ten eerste niet duidelijk wie er net gebonden is door de 

vertrouwelijkheid. Ten tweede is er een zeer vage omschrijving van wat deze confidentialiteit juist 

                                                           

23
 Verslag over wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, gedaan te Brussel op 

15 juli 2011, Parl. St. Kamer, 2010-11, nr. 53K0682/015, 218-221. 
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inhoudt. Daarenboven worden er ook geen specifieke sancties verbonden aan de schending van dit 

principe. Ten slotte is er ruimte voor interpretatie door de huidige vage formulering (Hensen, 2014). 

5.5.5. Onduidelijk hoe partijen een verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking 

moeten vragen 

De wetgever maakt niet duidelijk hoe de partijen juist een verwijzing naar de kamer voor minnelijke 

schikking moeten vragen in de loop van een procedure. Er zou bijvoorbeeld kunnen verhelderd 

worden of dit moet gebeuren door louter mondeling verzoek of door schriftelijke aanvraag bij de 

familiekamer. Vervolgens is het ook niet duidelijk of alle betrokken partijen moeten instemmen met 

een verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking of dat dit ook kan op eenzijdig verzoek door 

één van de partijen. De wetgever had er dus beter aan gedaan om het procedureverloop duidelijk te 

vermelden (Hensen, 2014). Daarnaast is het ook mogelijk om een geschil voor de kamers voor 

minnelijke schikking te brengen, zonder daarvoor noodzakelijk een procedure te starten. Dit wordt 

door de wetgever veel te weinig benadrukt (Keereman, 2014). 

5.5.6. Gebrek aan een heldere wettelijke opdracht kamer voor minnelijke schikking 

Eerder werd al het verschil behandeld tussen verschillende vormen van geschillenoplossingen. Bij het 

beschrijven van de opdracht van de kamer van minnelijke schikking gebruikt de wetgever het woord 

'verzoening'. Artikel 731 van het gerechtelijk wetboek vermeldt dan ook: “In familiezaken kunnen de 

zaken ook met het oog op een verzoening worden voorgelegd aan de kamer voor minnelijke schikking 

van de familierechtbank, dan wel aan de familiekamers van het hof van beroep”24. Deze opdracht 

voor de kamer voor minnelijke schikking is niet volledig duidelijk. Aan de ene kant zou het kunnen 

dat de wetgever de opdracht van deze kamer zo ruim mogelijk heeft willen omschrijven. Aan de 

andere kant wil de wetgever met de term verzoening misschien enkel en alleen verwijzen naar de 

minnelijke schikking. Afhankelijk van de interpretatie komt men dus tot een andere opdracht voor de 

kamer voor minnelijke schikking. Er is dus ruimte voor interpretatie en daarom had de wetgever de 

opdracht beter preciezer omschreven. Er kunnen namelijk misvattingen ontstaan als gevolg van het 

gebrek aan een heldere wettelijke opdracht van de kamer voor minnelijke schikking. In de laatste 

besprekingen in de Kamer werd dit probleem ook aangekaart en werd deze situatie dan ook hersteld. 

Het takenpakket voor de kamer wordt echter niet uitdrukkelijk vermeld in de nieuwe wettekst, wat 

wel beter het geval was geweest (Hensen, 2014). 

                                                           
24

 Art. 731 GW; art. 151 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 
september 2013. 
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5.5.7. Verschil in werking kamers voor minnelijke schikking 

In de praktijk is er heel wat verschil te zien in de werking van de kamers voor minnelijke schikking. 

Enerzijds zijn er arrondissementen die de werking van deze kamers sterk promoten en waar deze 

kamers dan ook een groot succes zijn. Anderzijds worden de kamers voor minnelijke schikking in 

andere arrondissementen nauwelijks gepromoot en kennen de kamers dan ook amper succes 

(Senaeve, 2015). 

5.6. Specialisatie 

Er werd aangegeven dat de wetgever specialisatie van de rechters als een van de doelstellingen zag 

van de wet familierechtbank. Familierechters moeten dan ook een gespecialiseerde opleiding volgen 

door het IGO. Het is betreurenswaardig dat er niet uitdrukkelijk vermeld wordt waaruit deze 

opleiding juist zou moeten bestaan (Hensen, 2014).  
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6. Tussenconclusie 

Het theoretisch luik besprak hoe de situatie was voor de hervorming en waarom deze situatie moest 

veranderen. Daarnaast werd ook besproken wat de invoering van de familie- en jeugdrechtbanken 

inhoudt en hoe dit juist inspeelt op de doelstellingen die de wetgever vooropstelde. Deze werden 

door de wetgever in vijf kernwoorden uitgedrukt. Voor de volledige formulering verwijs ik naar 

hoofdstuk 3. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen hernomen en wordt reeds getoetst of 

de wetgever in zijn opzet geslaagd is. Komen de doorgevoerde veranderingen al dan niet tegemoet 

aan de vooropgestelde doelstellingen? 

De wet familierechtbank voorziet in een verruimde toepassing van de blijvende saisine. Hierdoor kan 

een zaak, indien er zich geen nieuwe elementen voordoen, door de partijen opnieuw voor de 

familierechter gebracht worden. Dit maakt het voor de partijen eenvoudiger om een zaak opnieuw 

op te roepen, wat de toegankelijkheid ten goede zou moeten komen. 

Door de partijen persoonlijk te laten verschijnen op de inleidingszitting, zou de rechter meer 

gelegenheid moeten krijgen om inzicht te werven in de partijen en het dossier. Zo kunnen verdere 

mogelijkheden van het proces verder onderzocht worden. Op die manier kan er bijvoorbeeld op een 

vroeg tijdstip reeds getoetst worden of het mogelijk zou zijn om de partijen verder door de verwijzen 

naar bemiddeling of minnelijke schikking. 

Een volgende verandering door de invoering van de jeugd- en familierechtbanken is het 

familiedossier. Dit zou meer efficiëntie in de beslechting van familiale zaken moeten tot stand 

brengen. Daarnaast zou het ook moeten zorgen voor een grotere coherentie tussen de verschillende 

rechterlijke beslissingen voor een familie. De inhoud van deze familiedossiers blijft echter wat 

onduidelijk. Nochtans zou het wenselijk zijn dat dezelfde aanpak wordt gevolgd in alle rechtbanken 

van eerste aanleg om de rechtsbedeling vlot te laten verlopen, maar het is onduidelijk of dit in de 

praktijk zo is. 

Om de familiedossiers inzetbaar te maken werd het principe van de territoriale onveranderlijkheid 

ingevoerd. Dit moet zorgen voor continuïteit van de familiedossiers: indien een vordering geopend is 

in een familierechtbank, blijft deze rechtbank ook bevoegd voor iedere latere vordering tussen de 

partijen. Dit principe is echter niet absoluut. Zo kan er bijvoorbeeld doorverwezen worden in belang 

van het kind of geldt er voor sommige vorderingen een ander aanknopingspunt. De vraag rijst dan 

ook of er niet te veel uitzonderingen zijn op de regel. 
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Vervolgens werd ook de regeling voor het horen van minderjarigen aangepast. Door dit te 

veranderen, zou er nu meer uniformiteit en eenvormigheid moeten zijn in de betreffende 

regelgeving. 

Vroeger konden er gelijktijdige of opeenvolgende tussenkomsten van verschillende rechtscolleges 

ontstaan die telkens een aspect van het familiale geschil behandelden. Nu alle bevoegdheden om 

recht te spreken over familiale geschillen quasi volledig zijn overgeheveld naar de 

familierechtbanken, zou dit probleem zich niet meer mogen stellen. Zo komt de wetgever tegemoet 

aan zijn doelstelling van ‘minder tegenstrijdigheden en doorverwijzingen van rechtbank naar 

rechtbank’. 

Hierdoor moeten ook minder rechtscolleges binnen dezelfde materie de nodige specialisatie en 

kennis opbouwen. Om ervoor te zorgen dat de familie- en jeugdrechters, de rechters die zetelen voor 

de kamers voor minnelijke schikking en de parketmagistraten die het ambt van Openbaar Ministerie 

bij de familie- en jeugdrechtbank uitoefenen voldoende gespecialiseerd zijn, moeten zij een 

gespecialiseerde opleiding van het IGO volgen. 

De wetgever zette vervolgens ook extra in op bemiddeling en minnelijke schikking. Aan de ene kant 

worden alternatieve geschillenregelingen sterk aangemoedigd. Aan de andere kant werden ook de 

kamers voor minnelijke schikking ingevoerd om de kansen tot een onderling akkoord te kunnen 

verhogen. Dit komt tegemoet aan de doelstelling van de wetgever om de procedures te 

‘vermenselijken’. 

De invoering van de jeugd- en familierechtbanken verandert ook heel wat op het vlak van de 

rechterlijke organisatie. Zo werd er gekozen om deze onder te brengen in de rechtbank van eerste 

aanleg, waardoor er een grote overheveling van bevoegdheden plaats vond van kantonnaal niveau 

naar arrondissementeel niveau. Deze aanpak zou heel wat voordelen met zich meebrengen zoals het 

wegvallen van territoriale versnippering (en zo dus meer coherentie), grotere mogelijkheid tot 

specialisatie van de rechter, het beter aansluiten bij de bestaande bevoegdheden… Doordat alles 

samengebracht wordt in één rechtbank komt de wetgever tegemoet aan de doelstelling om voor de 

rechtzoekende de procedure te ‘vergemakkelijken’. 

De familie- en jeugdrechtbanken zouden dus heel wat problemen moeten wegwerken. Toch was er 

in de literatuur al kritiek te horen. Er wordt gevreesd dat door de overgang naar het 

arrondissementeel niveau, de rechter minder nabij zal zijn en er minder plaats zal zijn voor 

persoonlijke inbreng. Verder zijn, zoals hierboven vermeld, de zaken op het vlak van de territoriale 

bevoegdheid nog niet volledig transparant. Daarnaast is de concrete inhoud van de ingevoerde 
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familiedossiers nog niet volledig duidelijk. Er zijn vervolgens verschillen merkbaar in de werking van 

familierechtbanken. Ook op het vlak van alternatieve geschillenoplossingen zouden er nog veel 

gemiste kansen zijn. Tot slot had het beter geweest uitdrukkelijk in de wet te vermelden waaruit de 

gespecialiseerde opleiding van het IGO net zou moeten bestaan. 

Er zijn dus zeker nog enkele kritieken op de nieuwe wet, maar de nieuwe regelgeving heeft ook tot 

veel goede zaken geleid. Heeft de wet nu gezorgd voor een verbetering voor haar vooropgestelde 

doelstellingen of wegen de kritieken te hard door? Dit zal in het empirisch luik verder onderzocht 

worden. 
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Deel 2: Empirisch luik 
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7. Onderzoeksstrategie 

7.1. Selectie respondenten 

De tweede fase van het onderzoek gebeurde via het afnemen van interviews. Hierbij moest natuurlijk 

goed nagedacht worden over wie geïnterviewd zou worden. Daarom was het belangrijk om eerst stil 

te staan bij wie de mogelijke stakeholders zijn. Het gaat hier om de beleidsmakers, politici, FOD 

Justitie, het Openbaar Ministerie, de rechters, de administratieve personeelsleden in de familie- en 

jeugdrechtbanken, de rechtzoekenden… Aangezien het hier gaat om een hele ruime groep aan 

mogelijke stakeholders, was het niet mogelijk om deze allemaal te bevragen in het kader van deze 

masterproef. 

Daarom werd er gekozen om te focussen op experten uit het veld. De bedoeling is om de invoering 

van de familierechtbanken te bekijken vanuit verschillende standpunten. Er werd vooral gefocust op 

respondenten uit de magistratuur: zowel uit de zittende magistratuur (de rechters) als de staande 

(het Openbaar Ministerie). Uit de zittende magistratuur werd uit de rechtbank van eerste aanleg 

gekozen voor een familie- en jeugdrechter en een afdelingsvoorzitter. Deze rechtbank is belangrijk 

aangezien de familierechtbanken hieronder werden ingebracht. Daarnaast werd een familie- en 

jeugdrechter uit het hof van beroep geïnterviewd. Beroep tegen zaken die voor de familierechtbank 

komen, wordt immers behandeld in de familiekamers uit het hof van beroep. Er werd ook nog een 

vrederechter gekozen omdat heel wat bevoegdheden van de vrederechter overgeheveld werden 

naar de familierechtbank. Uit de staande magistratuur werd een eerste substituut-procureur des 

Konings bevraagd. Er werden ook twee advocaten aan de Balie te Gent gecontacteerd die 

gespecialiseerd zijn in familiale geschillen. Ten slotte werd ook een bemiddelaar in familiale zaken 

gekozen omdat de invoering van de familie- en jeugdrechtbanken ook heel wat gevolgen meebrengt 

op het vlak van bemiddeling.  

Alle bevraagde respondenten werken binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Er 

werd gekozen om te focussen op één afdeling om zo de werking van deze afdeling grondig te kunnen 

bekijken. Zo zal het achteraf mogelijk zijn uitspraken te doen over de toestand binnen de afdeling 

Gent, bekeken vanuit verschillende perspectieven met de grootste focus op de magistratuur. Er werd 

gekozen voor de afdeling Gent omdat hier in het jaar 2014 het meeste nieuwe zaken betreffende 

familierecht ingeschreven werden in Vlaanderen. De cijfers van 2014 zijn de meest recente 

statistieken die terug gevonden kunnen worden op de website van FOD Justitie. In dat jaar werden 

nog geen cijfers opgenomen over alle behandelde zaken in de familierechtbank, aangezien in 2014 

nog geen cijfers beschikbaar waren van een volledig jaar. Daarom werd bij de keuze van een afdeling 
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gekozen om te kijken naar de zaken betreffende familierecht. In de rechtbank van eerste aanleg, 

afdeling Gent werden dergelijke zaken het meest ingeschreven (college van de hoven en 

rechtbanken, 2015). 

7.2. Methode 

Er vonden dus interviews plaats met experten uit het veld. Dit gebeurde via kwalitatieve interviews. 

Dit is de meest geschikte dataverzamelingsmethode omdat het belangrijk is te focussen op de 

belevings- en ervaringsaspecten van de respondenten. De verschillende perspectieven van de 

betrokken actoren werden onderzocht. Het is de bedoeling om tot een globale analyse te komen via 

het zoeken naar verbanden tussen de ervaringen van de respondenten (Beyens & Tournel, 2010).  

Het is duidelijk dat het in de context van deze respondenten gaat over zogenaamde elite interviews 

of experteninterviews. Bij een elite interview worden de respondenten geselecteerd op basis van 

deskundigheid in een bepaald vakgebied. Het zijn sleutelinformanten voor het onderzoek dankzij hun 

positie en beroepsactiviteiten. Het experten- of informanteninterview is een variant op het elite 

interview. Hierbij worden respondenten geïnterviewd die over bepaalde kwesties en situaties goed 

geïnformeerd zijn (Cambré & Waege, 2010; Reulink & Lindeman, 2005). De betrokken magistraten en 

advocaten zijn duidelijk sleutelinformanten doordat ze door hun dagelijkse beroepsactiviteiten goed 

geïnformeerd zijn over de gevolgen van de invoering van de familierechtbanken in de praktijk. 

De beste techniek voor deze ondervragingen is via halfopen of half gestructureerde interviews. 

Individuele interviews zijn hierbij beter geschikt dan groepsgesprekken omdat die er vooral op 

gericht zijn op een snelle manier informatie te verzamelen (Hijmans & Kuyper, 2007). Een andere 

reden waarom gekozen werd voor individuele ondervragingen is omdat er gepeild wordt naar de 

individuele meningen en ervaringen van de respondenten, iets waar bijvoorbeeld focusgroepen 

minder geschikt voor zijn. Interviews zijn nodig omdat er extra informatie nodig is waartoe enkel de 

ondervraagden toegang hebben (Hak, 2004). 

Bij een halfopen interview gaat men de gespreksonderwerpen op voorhand vastleggen, maar de 

hoeveelheid subonderwerpen of de volgorde van de vragen ligt niet vast. Zo kan er op voorhand wel 

een vragenlijst gemaakt worden als houvast, maar kunnen de vragen en de volgorde van de vragen 

ook mee bepaald worden door het verloop van het gesprek (Hijmans & Kuyper, 2007). Alle 

vooropgestelde onderwerpen moeten wel allemaal behandeld worden. Bij dit soort interviews wordt 

een vragenlijst gebruikt die o.a. bestaat uit gesloten vragen met een vaste formulering. Daarnaast 

zijn er ook open vragen waarbij het de bedoeling is om verder door te vragen op het antwoord van 

de respondent (Reulink & Lindeman, 2005). 
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De vragenlijst die uiteindelijk werd gebruikt, werd opgesteld aan de hand van de vijf doelstellingen 

die de wetgever bij de invoering van de familierechtbanken voor ogen had (toegankelijkheid, 

eenvormigheid, soepelheid, specialisatie en bemiddeling). Zoals hierboven vermeld kan de volgorde 

van de vragen doorheen het interview eventueel veranderen (bijvoorbeeld doordat de respondent in 

zijn antwoord begint over iets dat met een latere vraag te maken heeft). Daarnaast is deze vragenlijst 

een houvast: er kunnen ook nog extra bijvragen worden gesteld doorheen het gesprek, onder andere 

ook afhankelijk van de specifieke functie van de respondent. De interviews vonden allemaal plaats 

tussen 16 februari en 24 maart. 

Eenmaal alle interviews werden afgenomen, werden deze allemaal uitgetypt. Om een overzicht te 

krijgen, werden de antwoorden vervolgens samengevat per vooropgestelde doelstelling van de 

wetgever. Een overzicht van deze samenvattende tabellen kan in bijlage gevonden worden. Deze 

werkwijze volgt het principe van ‘open coderen’. Alle interviews werden opnieuw gelezen waarbij 

alle fragmenten werden gelabeld door hen een code of meerdere codes toe te kennen. De codes die 

voor deze stap gebruikt werden zijn de factoren die telkens in de linkse kolom van de tabellen staan. 

Het principe van ‘open coderen’ wil zeggen dat je doorgaat met labelen tot geen nieuwe codes meer 

aangemaakt moeten worden, of het verzadigingspunt bereikt is. Deze codes kunnen telkens 

gegroepeerd worden onder één van de doelstellingen. Na deze stap was het gemakkelijk om 

verbanden tussen de verschillende interviews te vinden door zaken met hetzelfde label bij elkaar te 

plaatsen (Baarde & Goede, 2009; Voets, 2016). 

7.3. Overzicht bevraagde respondenten 

Om de anonimiteit van de respondenten te respecteren wordt er voor gekozen om hun namen niet 

te vermelden. Om te tonen dat er wel gekozen werd voor kwalitatief belangrijke respondenten, 

worden wel hun functies vermeld. Het geslacht wordt bewust niet vermeld om zo niet onmiddellijk 

te kunnen achterhalen over wie het net gaat (daarom zal altijd ‘hij’ of ‘hem’ geschreven worden, 

onafhankelijk van het geslacht). Sommige respondenten wensten anoniem te blijven, waardoor in 

overleg gekozen werd om deze als volgt weer te geven: 

 Respondent A: ondervoorzitter en familie- en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg 

Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent 

 Respondent B: afdelingsvoorzitter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Gent 

 Respondent C: kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter hof van beroep Gent 
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 Respondent D: eerste substituut-procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen, afdeling 

Gent 

 Respondent E: vrederechter uit een kanton te Gent 

 Respondent F: advocaat familierecht aan de Balie te Gent 

 Respondent G: advocaat familierecht aan de Balie te Gent en bemiddelaar in familiezaken 

 Respondent H: bemiddelaar in familiezaken te Gent (het interview met deze respondent ging 

enkel over bemiddeling en minnelijke schikking) 
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8. Onderzoek 

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de kwalitatieve interviews besproken. Een 

samenvatting van deze interviews kan in bijlage gevonden worden. De doelstellingen die de 

wetgever voorop stelde dienen dus als houvast voor de structuur van de tekst. Dit hoofdstuk wordt 

afgerond met een globale conclusie van dit kwalitatief onderzoek. Deze bevindingen hebben 

betrekking op de afdeling Gent. Indien er dus wordt gesproken over ‘de familierechtbank’, wordt hier 

de familierechtbank in Gent mee bedoeld. 

8.1. Rechterlijke organisatie 

8.1.1. Bevoegdheidsversnippering 

Alle respondenten zijn het er unaniem over eens dat dit probleem opgelost is. Zoals respondent A 

verwoordt: “de bevoegdheidsversnippering is voorbij, zowel op papier als in de realiteit.” De 

respondenten geven aan dat het een verbetering is dat alles in één familierechtbank gekomen is en 

dat het dus evident was dat iets aan deze problematiek moest gebeuren. Hoe de situatie vóór de 

hervorming was, viel niet meer te verantwoorden t.o.v. de burger. “Je kon niet verantwoorden dat de 

mensen voor eenzelfde probleem in continue opvolging telkens naar een andere rechter moesten 

lopen.” (resp. E). Daarnaast is het einde van deze bevoegdheidsversnippering ook in het voordeel van 

de minderjarigen. “Het probleem was dat die kinderen altijd opnieuw moesten gehoord worden door 

verschillende rechters. Op dat vlak is het nu bijvoorbeeld een voordeel dat het nu allemaal 

geconcentreerd wordt.” (resp. D). Er zijn wel nog enkele kleine bevoegdheden bij de vrederechter 

gebleven, maar ook hier zijn de respondenten het er unaniem over eens dat dit geen probleem 

vormt. 

8.1.2. Kantonnaal naar arrondissementeel niveau 

Zoals hierboven weergegeven zijn alle respondenten het er wel over eens dat iets aan de 

bevoegdheidsversnippering moest gebeuren. Over het feit of het een goede zaak is om alle 

bevoegdheden over familiale zaken over te hevelen naar de rechtbank van eerste aanleg is er al 

minder consensus. Geen enkele respondent geeft aan dit een slechte beslissing te vinden, maar wel 

worden er veel bedenkingen gemaakt. 

Een bedenking die kan gemaakt worden is of de familierechtbank even nabij is als de vrederechter. 

Hierover zijn de respondenten het niet eens. Volgens respondent A is de familierechter minstens 

even geschikt “Wij staan ook dicht bij de burgers, wij zetelen ook zoals een vrederechter.” Ook een 

andere respondent denkt dat dit niet veel verschil maakt “De mensen verschijnen voor de rechter en 

of dat nu voor de vrederechter of de familierechter is, eerlijk gezegd denk ik niet dat dat voor de 
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mensen een groot verschil is.”  (resp. D). De respondent uit het hof van beroep (respondent C) is er 

eveneens van overtuigd dat het juist was om de bevoegdheden over te hevelen naar 

arrondissementeel niveau. Hij denkt dat de wetgever een goede keuze heeft gemaakt door 

specialisatie boven het argument van nabijheid te kiezen. 

Andere respondenten zijn het hier niet mee eens: “de familierechters hebben zodanig veel werk, dat 

er voor het echte debat met de mensen weinig ruimte is.” (resp. F). Ook de vrederechter heeft hier 

zijn vraagtekens bij. Hij vindt dat de procedure voor de rechtzoekende nu veel formeler is geworden 

en daardoor ook minder toegankelijk. De mensen vonden vlug de weg naar de vrederechter, waar ze 

ook snel geholpen werden. Nu komen deze burgers terecht op de rechtbank van eerste aanleg waar 

de griffie minder gespecialiseerd is (omdat ze met veel meer zaken te maken hebben). Door die 

omvang en grootte is de dezelfde directheid volgens hem niet meer aanwezig. Daarom weet hij ook 

niet zeker of minderheidsgroepen en kwetsbare groepen hun weg even snel zullen vinden. Waar 

burgers vroeger vlakbij in hun buurt (elk kanton) een vrederechter konden vinden, moeten ze zich nu 

al verder verplaatsen naar de rechtbank van eerste aanleg (respondent E). Ook respondent D laat dit 

vallen. Hij neemt aan dat het voor mensen die het financieel niet breed hebben moeilijker is om plots 

een verdere verplaatsing te moeten afleggen. 

Doordat de zaken worden overgeheveld naar de rechtbank van eerste aanleg, wordt het hof van 

beroep bevoegd voor de beroepen van deze zaken. In het hof van beroep speelt het element van 

nabijheid nog een grotere rol aangezien de rechtzoekenden daar naar het hoofd van een ressort 

moeten. België is onderverdeeld in vijf grote ressorten waaronder het ressort Gent. Het hof van 

beroep Gent behandelt hierdoor alle zaken uit West- en Oost Vlaanderen (FOD Justitie, 2016). De 

verplaatsing voor mensen die bijvoorbeeld in Ieper wonen, wordt daardoor nog groter. Toch 

nuanceert de respondent uit het hof van beroep (respondent C) dit element van nabijheid. Hij 

benadrukt dat het enkel gaat om afstand en niet om nabijheid in de zin van luisteren naar de partijen 

en er zijn voor hun problemen. De partijen moeten niet elke week naar het hof van beroep komen, 

ook op dat vlak wordt de afstand gerelativeerd. Tot slot geeft hij aan dat er voor de mensen die het 

financieel moeilijk hebben meestal wel een oplossing gevonden wordt. 

Ook advocaat G geeft een genuanceerd antwoord. Aan de ene kant zegt hij dat alles heel chaotisch 

gestart is. Aan de andere kant werd geeft hij aan dat de dag van vandaag al geleerd is uit fouten en 

dat alles nu steeds toegankelijker begint te verlopen. Het enige waar hij vindt dat de vrederechter 

wel een grote meerwaarde kon bieden is bij dringende maatregelen op basis van artikel 223 van het 

burgerlijk wetboek. Deze bevoegdheid werd nu overgeheveld naar de familierechtbank. Volgens deze 

respondent gebeurt de behandeling van deze zaken niet op dezelfde manier als vroeger. 
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“Je kon naar de vrederechter gaan op basis van artikel 223 burgerlijk wetboek en die zocht heel 

laagdrempelig samen met mensen naar heel concrete oplossingen. […] Je kunt nu nog altijd op basis 

van artikel 223 naar de familierechtbank gaan, maar waar dat vroeger in de beslotenheid bij de 

vrederechter op een rustige manier gebeurde, moeten nu die mensen die nog niet willen scheiden, in 

de rij zitten wachten en dat gaat tussen de echtscheidingen door. Dat maakt dat die rechter die 

zoveel werk heeft op een voormiddag, niet meer diezelfde betrokkenheid kan tonen dan die 

vrederechter.” (resp. G).  

Ook de vrederechter zelf haalde dit probleem aan. Volgens hem hadden de vrederechters hier een 

maatschappelijk en juridisch belangrijke rol. Door de organisatie van de vrederechters kan de 

werklast sterk verdeeld worden over de verschillende kantons en konden ze bij deze zaken dan ook 

kort op de bal spelen. In de zaken op basis van artikel 223 BW geldt volgens hem zeker nog het 

voordeel van de nabijheidsrechter. “De vrederechters konden dit heel kort opvolgen. […] Doordat hier 

veel ruimte voor werd gemaakt in de agenda van de vrederechter, kon je de problemen echt wel laten 

kalmeren. Ik weet niet of door het feit dat nu alles geconcentreerd is bij één rechtbank die ook al deze 

zaken erdoor moeten zien te krijgen, of dat nog dezelfde efficiëntie heeft. Ik vrees daarvoor.” (Resp. 

E). 

Respondent B liet dit punt ook vallen, maar hij nuanceert dit. Volgens hem kunnen de zaken 

betreffende artikel 223 BW even goed behandeld worden in de familierechtbank als bij de 

vrederechter. De reden waarom er kritiek komt, kan volgens hem herleid worden tot het feit dat de 

vrederechters met meer waren om die zaken te behandelen: “Artikel 223 was gespreid over tien 

vrederechters. Nu is dat bij ons gekomen en we hebben er geen magistraten bijgekregen.” (Resp. B) 

Hij zegt dat het scepticisme hier verkeerd wordt voorgesteld. Dezelfde logistiek is niet aanwezig 

binnen de familierechtbanken waardoor dit niet op dezelfde manier kan behandeld worden als bij de 

vrederechter. Geef de afdeling Gent echter één magistraat bij die zich bezig houdt met al deze zaken, 

en dan lukt dat wel. Men moet volgens hem dus niet sceptisch zijn over de overheveling zelf. 

Een laatste punt dat hier wordt aangehaald is dat het voor het Openbaar Ministerie een voordeel is 

dat alles werd overgeheveld naar de rechtbank van eerste aanleg. De beslechting van familiale zaken 

zit nu veel dichter bij de werking van het OM. In de rechtbank van eerste aanleg kan het OM vanaf de 

eerste zitting aanwezig zijn, terwijl dat bij de vrederechter niet het geval was. Als vroeger iets van het 

vredegerecht in beroep bij eerste aanleg kwam, dan was het OM niet van meet af aan betrokken bij 

dat dossier (resp. D). 



42 
 

8.1.3. Verschillende werking 

Respondent A geeft aan dat er zeker variatie is in de werking tussen de familierechtbanken in de 

verschillende arrondissementen, maar ook tussen de verschillende afdelingen binnen één 

arrondissement. Zelfs binnen éénzelfde afdeling kan er verschil zijn in de werking door de 

verschillende aanpak van rechters. Aan de ene kant is dit iets individueel dat niets met het systeem 

te maken heeft. Elke rechter probeert naar best vermogen volgens zijn persoonlijkheid optimaal te 

handelen, daar kan de wetgeving niets aan veranderen. In die zin zijn verschillen in werking volgens 

respondent A niet meteen een probleem. 

Aan de andere kant is het misschien wel een probleem dat door de wet familierechtbank variaties 

kunnen ontstaan in de werking van de verschillende familierechtbanken. Vlak voor de invoering van 

de familierechtbanken was er namelijk sprake van de hervorming van het gerechtelijk landschap. 

Waar vroeger elke rechtbank op zich stond, is Gent nu met Oudenaarde en Dendermonde een 

provinciale rechtbank. Het is de bedoeling dat elk van die rechtbanken op dezelfde manier gaat 

werken. Het is geen eenvoudige oefening om dat vervuld te krijgen, laat staan om dit te doen met 

rechtbanken uit een andere provincie. “Als men binnen een familierechtbank ten rechte of ten 

onrechte vindt dat het goed draait, waarom zouden zij hun werkwijze dan aanpassen aan die van een 

andere familierechtbank?” (resp. A). 

Respondent F geeft aan dat het veel gemakkelijker zou zijn als alle rechtbanken er dezelfde 

werkwijze op nahouden. De werkwijze tussen de verschillende rechtbanken is niet uniform, maar 

volgens hem was dat vóór de invoering van de wet familierechtbanken ook al zo. Voor de advocaten 

is dit niet aangenaam aangezien zij zo moeilijk kunnen weten waaraan zich te verwachten. In de 

afdeling Gent moeten de partijen bijvoorbeeld niet aanwezig zijn op de inleidende zitting, terwijl dat 

in Brugge wel het geval is. Als de advocaat dan tegen de partijen zegt dat ze niet moeten verschijnen, 

dan wordt de inleiding in Brugge automatisch een maand uitgesteld, een volledig andere regeling 

dan in Gent. Alleen is het moeilijk voor een advocaat om dit op voorhand te weten. Volgens hem zou 

er eigenlijk een gebruikerslijst per balie moeten komen. 

Ook de andere advocaat geeft aan dat er verschillende gewoontes zijn in de verschillende 

rechtbanken. Wel zegt hij dat de doelstelling om alles voor de advocaten duidelijker en transparanter 

te maken iets beter aan het worden is. Toch blijft dit een sterk minpunt. “Zolang er onduidelijkheid 

zal blijven bestaan van rechtbank tot rechtbank hoe het daar opgelost wordt, is het voor de 

advocatuur een kluwen. In ons kantoor moeten wij echt telefoneren naar de rechtbanken waar we 

nog niet geweest zijn om te weten hoe het daar precies in zijn werk gaat. En dat is echt wel een 

minpunt.” (resp. G). 
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Niet enkel naar de advocatuur, maar ook naar de rechtzoekende toe zijn deze verschillende 

werkingen een probleem. Ook de rechter uit het hof van beroep vindt dit problematisch, en dan 

zeker wat betreft eenduidigheid naar de rechtzoekende toe. De wet is er wel, maar toch hebben alle 

rechtbanken nog hun eigen systeem. Dat heeft misschien te maken met het feit dat de hervorming 

van de familierechtbanken zeer kort volgde op de justitiehervorming, waardoor alles heel snel moest 

gaan. Er is zeker nog heel wat werk om deze werkingen te uniformiseren, maar daarvoor moet eerst 

geweten zijn wat de optimale organisatie is, en daar is nog discussie rond. (resp. C). 

Dat er dergelijk grote verschillen zijn in werking heeft volgens respondent B ook te maken met de 

grote verschillen in het aantal magistraten die een familierechtbank ter beschikking heeft, aangezien 

dit een grote invloed heeft op hoe de organisatie gebeurt. Deze respondent nuanceert de 

verschillende werkingen. Volgens hem is dit niet zo’n groot probleem omdat recht spreken altijd 

casuïstiek is. 

Zoals hierboven uitgelegd zijn er verschillen wat betreft de persoonlijke verschijning, maar ook op 

andere vlakken zijn verschillen merkbaar. Volgens respondent A zal het succes van de kamers voor 

minnelijke schikking ongetwijfeld variëren tussen de familierechtbanken onderling. Ook in de wijze 

waarop het OM advies geeft is er een groot risico dat verschillen zullen ontstaan (resp. B). Beide 

zaken worden later verder besproken. 

8.1.4. Hof van beroep 

De hervorming kende, zoals aangegeven in het theoretische deel, ook gevolgen voor de organisatie 

van het hof van beroep. Ook hier werd het duidelijk dat er verschillende werkingen ontstaan tussen 

de hoven. Zelfs de familierechtbank en het hof van beroep in Gent volgen niet dezelfde principes. Zo 

wordt bijvoorbeeld de persoonlijke verschijning in het hof van beroep verplicht, terwijl dat in de 

rechtbank van eerste aanleg niet het geval is (resp. C). Hier wordt later verder op ingegaan. 

Daarnaast gaan de procedures voor het hof van beroep niet trager door de invoering van de 

familierechtbank, ook al is het hof van beroep nu bevoegd voor deze zaken in beroep. Volgens 

respondent F gaan de procedures voor het hof van beroep al lang relatief traaf. Deze advocaat denkt 

echter niet dat ze sinds de invoering van de familierechtbanken nog trager gaan. Ook respondent B 

denkt niet de wachttijden hierdoor langer geworden zijn. De rechter binnen het hof van beroep zelf 

(respondent C) geeft aan dat men nog geen zicht heeft of de hervorming de procedures al dan niet 

zou vertragen. 
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8.1.5. Openbaar Ministerie 

In het theoretische deel werd weergegeven hoe de wet Potpourri I veel veranderingen meebrengt 

voor de werking van het Openbaar Ministerie, en zo ook voor de werking van de familierechtbanken. 

Voortaan beslist het OM zelf of het advies geeft over een zaak of niet. Ook hier zijn heel wat 

verschillende meningen te horen. 

Volgens respondent A zijn de familierechters binnen de afdeling Gent grote voorstanders van de 

aanwezigheid van het Openbaar Ministerie op hun zittingen. De mensen die gebruikelijk namens het 

OM op de zittingen van de familierechtbank aanwezig zijn, vinden dat ook een meerwaarde. De 

familie- en jeugdrechter zegt dat echter niet iedereen binnen het parket daar zo over denkt. Op dit 

ogenblik is er binnen de afdeling Gent discussie over hoe dat in de toekomst gaat verlopen aangezien 

de wet de mogelijkheid biedt aan het OM om te kiezen op welke manier zij advies geven, schriftelijk 

of mondeling. Als het mondeling gebeurt, moeten ze natuurlijk op de zitting aanwezig zijn. Als het 

schriftelijk gebeurt, dan geeft het OM advies voorafgaand aan de zitting of erna.  

Respondent A is niet alleen overtuigd van de meerwaarde van de aanwezigheid van het Openbaar 

Ministerie op een zitting, maar ook van de kennis die daar aanwezig is. Zij kunnen vaak meer nuttige 

informatie bieden dan hetgeen de advocaten of de partijen zelf aanbrengen. Het OM gaat adviseren, 

maar mag ook informeren. Net daarom is de meerwaarde van het OM voor de familierechters van 

onschatbare waarde. Aangezien zij geen partij zijn en ook geen rechter, kunnen zij wel eens op tafel 

kloppen bij twee bekvechtende partijen. Ze kunnen zaken zeggen die een rechter niet kan zeggen. 

Ook respondent B geeft dezelfde voordelen aan. Daarnaast vreest hij dat door de wet Potpourri de 

zaken enkel zullen vertraagd worden en de kwaliteit van de uitspraken zal verminderen. 

Ook respondent C uit het hof van beroep geeft aan de aanwezigheid van het OM een meerwaarde te 

vinden, maar dan enkel in de zaken waar het ook een meerwaarde kan bieden. Er is wel vertrouwen 

dat het OM in die zaken aanwezig zal blijven: “Ik heb er vertrouwen in dat de zaken waarin hun 

aanwezigheid echt een meerwaarde kan zijn, dat ze daarin aanwezig zullen zijn”. (Resp. C). Achter de 

reden van de wet Potpourri I zitten volgens hem waarschijnlijk budgettaire redenen.  

Vervolgens vinden ook de advocaten de aanwezigheid van het OM op de zitting een meerwaarde. De 

vrederechter vindt ten slotte dat de meerwaarde van de aanwezigheid van het OM in veel zaken 

beperkt is. Er zijn dus duidelijk veel verschillende meningen. 

Er heerst nog veel onduidelijkheid bij de respondenten over de aanwezigheid van het OM op de 

zittingen. Respondent F geeft bijvoorbeeld aan dat het OM nog verplicht aanwezig moet zijn op de 

zittingen van zaken waar minderjarigen in betrokken zijn, terwijl de respondent van het OM (resp. D) 
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aangeeft dat dit vroeger verplicht was, maar nu niet meer. Zelfs de respondent van het OM geeft aan 

dat er nog veel onduidelijkheid heerst. 

Ondertussen heeft het college van procureurs-generaals een omzendbrief geschreven die aangeeft 

hoe het advies van het OM in burgerlijke zaken geregeld zal worden. Veel wordt echter nog 

overgelaten aan de korpschef, waardoor waarschijnlijk ook op dit vlak verschillen zullen ontstaan 

tussen de familierechtbanken. Respondent B benadrukt dit risico ook. 

8.1.6. Magistratentekort 

Respondent B vindt dat er te weinig rechters/magistraten zijn in vergelijking met de werklast. Er is 

geen enkele griffier bijgekomen sinds de invoering van de nieuwe familierechtbanken. Het verwijt 

dat de familierechtbanken er niet in slagen om op dezelfde accurate, snelle manier als vrederechters 

te handelen, is volgens hem volledig hieraan te wijten. In andere kleinere afdelingen zijn er nog 

minder magistraten beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de magistratuur daar heel soepel en 

multidisciplinair moet worden ingezet. Respondent B had het daarom een goed idee gevonden om 

de kleine afdelingen (bijvoorbeeld de afdeling Oudenaarde) te laten opslorpen in grotere afdelingen 

(bijvoorbeeld afdeling Gent). Op die manier zouden er meer magistraten beschikbaar zijn, en zou er 

kwalitatief meer gedaan kunnen worden. 

Ook respondent C vermeldt dat er sprake is van een magistratentekort, en dat er ook in het hof van 

beroep geen magistraten zijn bijgekomen. De werkdruk is hoog, maar dat is de laatste jaren altijd al 

zo geweest. Volgens respondent C zijn er meer magistraten nodig, maar aangezien ze deze niet 

krijgen moet er volgens hem gefocust worden op het aanpassen en efficiënter maken van de 

werkprocessen. Ook volgens respondent D zouden er na dergelijke hervormingen wel extra 

magistraten mogen voorzien worden, bijvoorbeeld voor de extra werklast voor de kamers voor 

minnelijke schikking. Hij vindt het dan ook jammer dat dit niet gedaan wordt. Vervolgens vraagt ook 

respondent G zich af hoe sommige kleinere afdelingen met zo weinig rechters een familierechtbank 

kunnen laten werken. 

8.1.7. Hervorming justitie 

Volgens respondenten E en G was het zeer ongelukkig dat de familierechtbank heel snel na de 

hervorming van het justitieel landschap werd ingevoerd. Door de justitiehervorming moest worden 

nagedacht hoe alles te organiseren en vlak daarna moesten ook de familierechtbanken 

georganiseerd worden. Toen de familierechtbanken werden ingevoerd, waren de nieuwe 

afdelingsvoorzitters nog maar net benoemd, waardoor zij de invoering van de familierechtbanken 
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niet konden voorbereiden. De justitiehervorming was nog niet goed verteerd toen de 

familierechtbanken al moesten beginnen werken. 

Ook de afdelingsvoorzitter (respondent B) vond de timing wat ongelukkig. Volgens hem viel het in de 

praktijk wel mee, maar het had inderdaad beter ingepland kunnen worden. Het meest ongelukkige 

was volgens hem dat men op dat moment ook vacatures zijn beginnen blokkeren. Ook respondent C 

vond zoveel hervormingen zo kort na elkaar niet aangenaam, maar ook volgens hem was dit in de 

praktijk werkbaar omdat de meeste familierechters flexibel zijn.  

8.2. Toegankelijkheid, eenvormigheid en soepelheid 

8.2.1. Blijvende saisine 

Geen enkele respondent is negatief over de verruimde toepassing van de blijvende saisine. Alle 

respondenten vinden dit principe goed, gemakkelijker of consequenter in toepassing. Toch zijn er 

enkele opmerkingen te horen. 

Respondent A geeft aan dat er door de wet twee zaken zijn bijgekomen. Ten eerste bepaalt de wet 

nu dat de partij die de zaak opnieuw wil oproepen, moet aangeven wat de nieuwe elementen zijn. 

Met de omschrijving van nieuwe elementen wordt volgens de rechter in praktijk heel ruim 

omgesprongen. Ten tweede kan er een pecuniaire sanctie opgelegd worden aan iemand die alsmaar 

blijft terugkomen. In de praktijk zorgt dat niet voor veel verandering. Het bestond al, maar het is 

gewoon iets duidelijker geworden, er wordt bijvoorbeeld neergeschreven wat nieuwe elementen 

inhouden. Of er nu een blijvende saisine is of niet maakt volgens deze rechter niet veel uit. Het enige 

verschil is dat een blijvende saisine gratis is en een verzoekschrift 100 euro kost. 

Ook andere respondenten vinden de verruiming van de blijvende saisine een verbetering, maar 

wijzen op de gevaren van misbruik (bij het aantonen van nieuwe elementen). Zowel respondent C als 

respondent D gaven aan dat dergelijke problemen er wel zijn. Een andere bedenking die gemaakt 

wordt door respondent B is dat de staat veel zal moeten betalen voor deze maatregel door het 

wegvallen van rolrechten. Aan de andere kant geeft respondent G aan dat de regel dat maar één 

keer rolrecht moet betaald worden bij de blijvende saisine in de praktijk niet gevolgd wordt. “Het feit 

dat je na één keer honderd euro te betalen, niet meer moet betalen is ook zo een rare regel, want dat 

is het principe, maar dat wordt ook niet gevolgd. Je moet twee keer rolrecht betalen terwijl dat 

normaal maar één keer zou moeten.” (resp. G). Dit is wel de enige respondent die dit vermeldde, ook 

hier is dus nog enige onduidelijkheid.  

Respondent F vindt de nieuwe regeling vooral bijzonder gemakkelijk. De advocaat vermeldt wel dat 

er ook een andere kant kan zijn aan het verhaal. Volgens hem zullen de partijen en hun advocaten de 
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zaak veel vlugger terug op de rol brengen dan vroeger. Verder vermeldt deze advocaat dat de 

gewijzigde omstandigheden wel moeten worden aangetoond, maar dat hier soepel mee wordt 

omgesprongen. Dat is enerzijds wel positief omdat je natuurlijk zeer vlug een beslissing kunt 

verwachten. Anderzijds is het ook negatief in die zin dat het mensen weinig rust geeft. Als voorbeeld 

verwijst hij naar een zaak rond het verblijf van de kinderen bij een echtscheiding waarbij het hof van 

beroep heeft beslist dat de week-week regeling (uit een eerdere beslissing) wordt hervormd naar 

een 1-5 regeling. Amper drie maanden na het arrest van het hof van beroep heeft de tegenpartij 

alweer de zaak opgeroepen en gezegd dat er gewijzigde omstandigheden zijn. Op die manier blijft er 

onrust aangezien de partijen weten dat er op elk moment opnieuw kan opgeroepen worden. De 

rechter kan dan wel zeggen dat er geen gewijzigde omstandigheden zijn, maar de mensen hebben 

wel telkens stress over een mogelijke rechtszaak en over de onwetendheid van wat de rechtbank zal 

beslissen.  

8.2.2. Persoonlijke verschijning 

Zoals uitgelegd in het theoretische luik, moeten de partijen voor de meeste burgerlijke zaken 

verplicht aanwezig zijn op de inleidingszitting. Hierover zijn heel uiteenlopende zaken te horen. Vijf 

respondenten laten zich heel negatief uit over deze hervorming, terwijl twee respondenten dit net 

wel positief vinden. 

Vijf respondenten vinden de verplichting van de persoonlijke verschijning geen goed idee (op de 

respondent uit het hof van beroep en het vredegerecht na). Al deze respondenten lieten weten dat 

in de familierechtbank in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de wet niet gevolgd wordt. In de 

afdeling Gent moeten de partijen namelijk niet verschijnen op de inleidingszitting, maar enkel op het 

moment dat er daadwerkelijk iets beslist wordt of er debatten plaatsvinden. Als er om een uitstel 

wordt gevraagd moeten de partijen daar bijvoorbeeld niet bij zijn. Deze vijf respondenten zijn het er 

over eens dat dit een betere regeling is. Indien de partijen toch aanwezig zouden moeten zijn op de 

inleidingszitting, zou dit heel wat problemen met zich meebrengen. De partijen zouden telkens 

minstens een halve dag verlof moeten vragen, zelfs op momenten dat er niets wezenlijks beslist 

wordt over hun geschil. Voor mensen die nog maar net aan het werken zijn is dit pragmatisch 

onmogelijk en ze kunnen hierdoor zelfs hun werk verliezen (respondent A, B, D, F en G). 

Ondanks deze kritieken, staat respondent C uit het hof van beroep positief tegenover de verplichte 

persoonlijke verschijning. Volgens hem kan bemiddeling of een poging voor de kamer voor minnelijke 

schikking pas echt werken als de rechter de partijen voor zich heeft gezien. “Mijn ervaring is dat om 

echt ten volle te kunnen toetsen welk traject het beste is voor de partijen, dat persoonlijke 

verschijning een meerwaarde is.” (resp. C). Desondanks vraagt hij zich ook af of de persoonlijke 
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verschijning altijd even nuttig is in alle materies waarin het verplicht voorzien is25. Ook volgens 

respondent E uit het vredegerecht is de verruiming van de persoonlijke verschijning een goede zaak, 

maar hij geeft wel aan geen ervaring te hebben met de praktijk. Toch kan dit volgens hem niet ruim 

genoeg gedaan worden, indien het goed geregeld wordt. 

De persoonlijke aanwezigheid op de inleidingszitting is volgens respondent F niet nuttig, ondanks het 

argument dat de partijen dan eventueel kunnen aangezet worden tot bemiddeling. Deze advocaat 

vindt het te vroeg om op dat moment de partijen aan te zetten tot bemiddeling als ze onderling nog 

niet beslist hebben om te bemiddelen. 

Een probleem dat specifiek door de twee respondenten uit de advocatuur werd aangegeven is dat 

het vervelend is dat er in elke afdeling op dit vlak telkens andere regelingen zijn. Op de problematiek 

van deze verschillende werkingen werd ingegaan in deel ‘8.1.3. Verschillende werking’. Zoals 

hierboven wordt weergegeven is er op het vlak van persoonlijke verschijning zelfs een verschil tussen 

het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg in Gent. In de rechtbank voor eerste aanleg 

wordt er niet gewerkt met inleidingskamers en moeten de partijen dus niet aanwezig zijn op een 

inleidingszitting, terwijl dat voor het hof van beroep wel moet. Nochtans is de persoonlijke 

verschijning op de inleidingszitting sinds de nieuwe wet in de meeste familiezaken wel verplicht. De 

familierechtbank in Gent heeft dus beslist hier van af te wijken en de situatie te houden zoals ze was. 

8.2.3. Familiedossier 

Het informaticasysteem laat niet toe na te gaan of er ergens in België een familiedossier bestaat op 

naam van de twee partijen. Respondent A zegt dat het niet duidelijk is of alles wat aan geschillen 

bestaat tussen deze twee partijen dan ook in het familiedossier zit. Op federaal vlak kan hier dus nog 

veel verbeteren. Ook respondent B, C en D zien het familiedossier als een verbetering, maar geven 

eveneens aan dat de inhoud niet altijd even duidelijk is. Een voorbeeld dat door respondent C wordt 

aangehaald is het verslag van het horen van een minderjarige, voor hem is het niet volledig duidelijk 

of dit al dan niet in het familiedossier komt. 

De familie- en jeugdrechter (resp. A) zegt wel voort te kunnen met wat er in de familiedossiers staat 

en weet ook niet of het noodzakelijk is dat alles in dat dossier zou zitten. Voor hem is het nog te 

vroeg om dit te evalueren, maar hij vindt het wel een verbetering. Ook respondent B vindt het 

familiedossier een goede zaak, vooral omdat het interessant is dat de rechter alle informatie 

onmiddellijk ter beschikking heeft. 

                                                           
25

 Art. 1253ter/2 Ger.W.; art. 196 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 
jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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Respondent A geeft desondanks aan dat het voor hem niet zo nuttig is. Als er bepaalde zaken 

belangrijk zouden zijn om mee te nemen in het verdere verloop, wordt er door de rechter nog steeds 

van uitgegaan dat de advocaten dit wel zullen meedelen. Daarom moet de rechter niet per sé dat 

ganse dossier ter beschikking hebben. 

Een opmerking die zowel bij respondent G als respondent B naar boven kwam tijdens de interviews is 

dat het niet altijd evident is om het principe ‘één familie-één dossier’ te hanteren. Als bijvoorbeeld 

plots de grootouders vrijwillig verschijnen tijdens een echtscheidingszaak en inzage willen in het 

dossier, is het niet altijd evident om te weten wat er volgens de wet gedaan moet worden. Ondanks 

het principe mag er in dit geval volgens respondent B niet zomaar inzage geleverd worden omwille 

van de privacy van het koppel. 

8.2.4. Territoriale onveranderlijkheid 

Een probleem dat vaak werd bovengehaald is dat het principe van de territoriale onveranderlijkheid 

niet altijd even werkbaar is in de praktijk als beide partijen verhuizen. “Een koppel kan oorspronkelijk 

bijvoorbeeld zijn proces aangevat hebben voor de familierechtbank van Gent. Maar dan verhuist er 

één naar Knokke en de andere naar Hasselt, wat zit Gent daar dan nog tussen te doen?” (resp. A). 

Ook respondent G geeft dit probleem aan. Hij geeft een voorbeeld waar de partijen in 

Geraardsbergen wonen en de rechtbank van Oudenaarde dus bevoegd is. “Mevrouw verliest de ene 

zaak na de andere. Ze heeft een huis in Lessen waar ze daarvoor nog nooit een opmerking over 

gemaakt had, en staat plots op haar strepen. De familierechtbank in Doornik heeft zich dan bevoegd 

geacht. Niemand van die partijen kende Frans, de kinderen spreken geen Frans, de kinderen moeten 

naar een psychologe die ze niet verstaan. Het was niet in het belang van de kinderen dat deze 

rechtbank zich bevoegd verklaarde.” (resp. G). Daarnaast vermeldt ook respondent D dat er 

moeilijkheden kunnen ontstaan indien de partijen verhuizen.  

Respondent D nuanceert dit echter omdat hij aangeeft dat er een overplaatsing kan gebeuren. In het 

eerste voorbeeld van hierboven zouden de partijen eerst terug naar Gent moeten komen om die 

overplaatsing te vragen, wat nog steeds niet erg praktisch is. Ook de vrederechter nuanceerde dit 

omdat hij denkt dat het zelden het geval is dat de partijen zo ver uit elkaar gaan wonen. Respondent 

A vermeldt dat het ook steeds mogelijk is om in elke stand van het geding de procedure nog over te 

hevelen naar de rechtbank waar er eventueel een protectioneel dossier hangende is. 

Een volgend probleem kan ontstaan door het informaticasysteem. Dit laat nog niet toe om terug te 

vinden of er elders tussen de twee zelfde partijen al een procedure hangende is. Op die manier 

kunnen dus een aantal gevallen door de mazen van het net glippen zonder dat het geweten is (resp. 

A). 
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Ondanks deze kritiek, vinden de meeste respondenten wel dat het goed is dat de zaak in elk geval 

blijft hangen op de plaats waar ze ingeleid is. Zowel respondent B, D, E als F geven aan het principe 

van de territoriale onveranderlijkheid goed te vinden. Twee respondenten geven ook aan dat het nog 

te vroeg is om de ervaringen rond dit principe te evalueren (resp. A en B). Respondent G denkt 

vervolgens dat er steeds meer problemen zullen komen naarmate de territoriale onveranderlijkheid 

langer van toepassing is en er dus meer partijen verhuisd zullen zijn. 

8.2.5. Horen van minderjarigen 

Bij het horen van de minderjarigen kwamen twee kritieken heel vaak naar boven. Enerzijds wordt de 

procedure voor het horen van minderjarigen ingewikkelder omdat er eerst een brief moet gestuurd 

worden naar de minderjarige om zijn/haar goedkeuring te vragen. Anderzijds kan er bij het horen nu 

niemand anders dan de rechter zelf aanwezig zijn, dus ook geen vertrouwenspersoon of een 

magistraat van het Openbaar Ministerie. 

8.2.5.1. Procedure 

Verschillende respondenten geven aan dat er door de wet een verandering is in de procedure. De 

minderjarige moet eerst geïnformeerd worden over het hoorrecht. Hiervoor moet er een brief 

gestuurd worden naar de minderjarige met de vraag of hij/zij gehoord wil worden door de rechter. 

Dan moet de minderjarige zijn goedkeuring geven waarna de brief moet teruggestuurd worden. Pas 

daarna kan er een datum gegeven worden waarop de minderjarige zal uitgenodigd worden om 

gehoord te worden. Vroeger was deze tussenstap met de brief niet nodig waardoor het eenvoudiger 

was om een minderjarige te horen (resp. A, D, F en G). 

Volgens respondent F wordt de toegang tot de familierechtbank voor de minderjarigen op deze 

manier vergroot. Respondent D denkt eveneens dat deze brief een psychologische drempel kan zijn 

voor de minderjarige. Volgens respondent F zou het beter zijn om een uitnodiging te sturen naar de 

minderjarige met daarop onmiddellijk een datum. Indien ze dan toch niet wensen te komen, kunnen 

ze een seintje geven of een brief terugsturen. Op die manier zou men vanuit de rechtbank veel meer 

het signaal geven dat men het belangrijk vindt om ook het standpunt van de minderjarige te horen. 

Ook respondent E denkt dat het horen van minderjarigen misschien informeler en toegankelijker kan 

gebeuren (bijvoorbeeld elektronisch via hun gsm).  

Een andere drempel die door deze brief kan ingevoerd worden volgens respondent D is de eventuele 

druk vanuit de ouders. Kinderen staan vaak onder druk van hun ouders en als één van de ouders 

aandringt om niet gehoord te worden, dan zal de minderjarige waarschijnlijk ook ‘neen’ aanduiden 

op de brief die hij krijgt (resp. D). 
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Vervolgens zijn er nog andere nadelen verbonden aan deze procedure. Er gaat veel tijd verloren door 

het sturen van de brief en het moeten wachten op de goedkeuring van de minderjarige. Dit gaat de 

procedures vertragen en het zorgt voor een grotere administratieve last (resp. A en G). 

8.2.5.2. Enkel rechter zelf aanwezig bij horen 

Op dit moment wordt de minderjarige gehoord enkel en alleen in aanwezigheid van de rechter. 

Niemand anders mag daar bij zijn, ook geen vertrouwenspersoon of een magistraat van het 

Openbaar Ministerie. 

Vertrouwenspersoon 

De advocaten waren voorstander van de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon voor de 

minderjarigen zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich te laten bijstaan, al dan niet door een 

jeugdadvocaat. Respondent F denkt dat rechters niet altijd beseffen hoe ingrijpend het is voor 

jongeren om plots hun mening te moeten vertellen aan een rechter. Ook de andere advocaat (resp. 

G) vindt het heel jammer dat er geen vertrouwenspersoon aanwezig kan zijn. Vaak gebeurt het dat 

de kinderen die moeten gehoord worden reeds onder begeleiding zijn bij een psycholoog, en dan zou 

een vertrouwenspersoon zeker kunnen helpen om het kind op zijn gemak te stellen. “Heel wat 

kinderen zitten echt zo in de knel. Waarom mag die persoon die ze zo vertrouwen daar niet bij zijn. 

Dat is een heel spijtige zaak en absoluut niet in het belang van het kind.” (resp. G).  

De rechter uit het hof van beroep (resp. C) heeft nog maar éénmaal een vraag gehad tot 

aanwezigheid van een vertrouwenspersoon sinds de nieuwe wet. Toen heeft de rechter dat 

geweigerd omdat hij vond dat het in dat geval niet nodig was. De rechter vindt wel dat hier 

casuïstisch gekeken moet worden. Als er bijvoorbeeld sprake zou zijn van een kind dat een probleem 

heeft waarvoor bijstand echt nodig is, dan zou hij dit wel toestaan. In tegenstelling tot wat alle 

andere respondenten zeggen, geeft hij aan dat het dus wel mogelijk zou moeten zijn om een 

vertrouwenspersoon toe te laten. 

Respondent B denkt hier net tegenovergesteld over. Volgens hem gaat een vertrouwenspersoon het 

horen niet vergemakkelijken. “Ik denk dat het kind maar op zijn gemak is in de mate dat je er als 

magistraat in slaagt om het kind op zijn gemak te stellen.” (resp. B). Hij kan zich niet voorstellen dat 

een vertrouwenspersoon de relatie tussen de magistraat en het kind gaat vereenvoudigen. Ook is het 

voor hem niet duidelijk wie een vertrouwenspersoon kan zijn. Respondent E deelt deze mening. Als 

hij kinderen hoorde, deed hij dat ook helemaal alleen zonder aanwezigheid van andere personen 

(zonder vertrouwenspersoon en zonder het OM). Volgens hem is het ook een kwestie van hoe de 

rechters daar mee omgaan.  
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Openbaar Ministerie 

Niet enkel mogen er geen vertrouwenspersonen aanwezig zijn bij het horen, ook het Openbaar 

Ministerie mag er niet meer bij zitten. Advocaat F geeft aan hier niet specifiek een probleem mee te 

hebben, behalve dat het OM vaak een ‘tweede mening’ vormt voor de rechter. De zaken die de 

minderjarige gezegd heeft, kunnen soms op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In dat 

geval zou de rechter zijn mening kunnen toetsen met wat de magistraat van het OM denkt. Nu is het 

niet meer mogelijk voor de rechter om aan iemand een tweede mening te vragen. De andere 

advocaat (resp. G) geeft hetzelfde punt aan en ziet niet in waarom het OM daar niet meer bij mag 

zijn. Respondent B zegt ook dat de meerwaarde van het parket zwaar onderschat wordt. Volgens 

hem kan de aanwezigheid van een parketmagistraat hier een heel belangrijke meerwaarde zijn. 

Ook de respondent uit het OM zelf (resp. D) vond het vroeger een voordeel dat zij aanwezig waren 

bij het horen van de minderjarige. In Gent was dit het geval, maar niet in elke rechtbank werd dit zo 

geregeld. Door de wijziging krijgt het OM nu enkel nog een verslag van het horen, dat daarenboven 

vaak beperkt is. Het nadeel hiervan is dat het OM de context niet kent en het daardoor moeilijker 

wordt om advies te geven. Daarnaast denkt ook hij dat de rechter in sommige gevallen wel graag een 

tweede mening kan horen. 

In het hof van beroep in Gent werd er vroeger nooit gehoord in aanwezigheid van het OM, daar is de 

situatie op dat vlak dus niet veranderd. Respondent C vindt dat er enkel bijstand moet zijn van een 

griffier. Bij de rechter in het hof van beroep werd het kind dus gehoord enkel in bijzijn van de rechter 

en zijn griffier, wat nu nog steeds het geval is. Voor deze rechter is de situatie dus niet veranderd 

(resp. C) (voor de familierechtbank in de rechtbank van eerste aanleg is de situatie nu ook zo). 

In wetgeving 

Bijna alle respondenten geven aan dat het niet mogelijk is om de minderjarige te horen in het bijzijn 

van een vertrouwenspersoon of een magistraat van het Openbaar Ministerie. Enkel respondent C 

vermeldde dat het volgens hem wel kon om een vertrouwenspersoon toe te laten. Daarom volgt hier 

een verduidelijking van wat de wetgeving hierover zegt: “De rechter hoort de minderjarige op een 

plaats die hij geschikt acht. Tenzij de rechter hier bij een met redenen omklede beslissing van afwijkt, 

vindt het onderhoud plaats buiten de aanwezigheid van wie ook.”26 Het is dus mogelijk om van deze 

regel af te wijken door ‘een met redenen omklede beslissing’. De interviews laten uitschijnen dat dit 

niet gedaan wordt, aangezien zij deze uitzondering niet vermelden (uitgezonderd respondent C). 
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 Art. 1004/1 Ger.W.; art. 158 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, 
BS 27 september 2013. 
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8.2.5.3. Overig 

Er zijn ook andere opmerkingen te horen over het horen van minderjarigen. Zo vindt respondent G 

dat minderjarigen niet te vlug moeten gehoord worden. Kinderen zijn namelijk heel loyaal aan hun 

ouders en gaan zeer gemakkelijk zeggen wat de ouder graag wil horen om hen te behagen. 

Daarnaast kunnen de kinderen ook nog eens gewrongen zitten tussen twee ouders in. Ook 

respondent E vindt dat er omzichtig omgesprongen moet worden met het horen van minderjarigen. 

Kinderen zullen bij het horen vaak het gevoel hebben dat ze een kant moeten kiezen. Daarom moet 

het horen volgens hem niet gestimuleerd worden, maar moet er een opening zijn wanneer het kind 

er zelf nood aan heeft om zijn verhaal te kunnen doen. 

Een positieve verandering is dat de kinderen nu niet meer telkens door verschillende rechters 

moeten gehoord worden, wat vóór de invoering van de familierechtbanken wel vaak het geval was. 

Doordat alle bevoegdheden nu overgeheveld zijn naar de familierechtbank is dit probleem 

verdwenen. 

Respondent A zegt dat er meestal wel een reden is waarom iets verandert in de wet. Volgens hem 

zou de oorzaak misschien kunnen gevonden worden bij een aantal rechtbanken die het horen van 

minderjarigen niet correct uitvoerden. In Gent werd er echter een uitnodiging gestuurd aan zowel de 

vader als de moeder met de datum erbij. De kinderen kwamen ook altijd. Respondent A heeft voor 

de invoering van de familierechtbanken zelf maar één of twee keer meegemaakt dat het kind niet 

wou gehoord worden. Deze hervorming was volgens hem dan ook niet nodig in de afdeling Gent. 

8.2.6. Snelheid verschijnen voor de rechter 

De grootste bedenking van respondent A is de snelheid waarmee alles moet gebeuren. De wet zegt 

dat de partijen binnen de vijftien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift voor de rechter 

moeten staan 27. Deze rechter weet niet zeker of dit wel een goede zaak is. 

Respondent A geeft hier een administratieve en technische reden voor. Op het moment dat twee 

partijen scheiden, wonen ze officieel nog samen op adres x. Eén van de partijen gaat verhuizen naar 

adres y, maar dat adres is nog niet gekend bij de rechtbank, waardoor beide partijen worden 

opgeroepen op adres x. Vaak moet de zaak dan toch nog uitgesteld worden omdat de partij die 

verhuisde niet aanwezig is. Indien er meer tijd zou zijn om de partijen op te roepen, zouden volgens 

de rechter dergelijke toestanden minder voorkomen. 
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 Art. 1253ter/4 Ger.W.; art. 198 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en 
jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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Doordat alles nu zo snel moet gaan, hebben de partijen volgens respondent A nog geen tijd 

gevonden om een nieuw evenwicht te zoeken in de situatie. Toen de bevoegdheden over familiale 

zaken nog verdeeld waren over verschillende rechters, gebeurde alles meer gefaseerd. Op die manier 

konden de partijen als het ware groeien in hun situatie. Naar gelang de feitelijke situatie van dat 

ogenblik werden vorderingen gesteld die op dat moment moesten beantwoord worden. Nu zit men 

bij een scheiding vaak binnen een maand na het uit elkaar gaan al bij de familierechter. De familie- 

en jeugdrechter weet niet zeker of dit wel goed is, maar zegt wel dat het nog te vroeg is om hierover 

duidelijke uitspraken te doen. 

Volgens respondent F is het niet correct dat de partijen binnen de vijftien dagen voor de 

familierechter staan. Wel is hij het er mee eens dat de partijen veel vlotter bij de rechter geraken. 

Volgens hem is dit positief, omdat dit druk geeft aan de partijen om te onderhandelen met elkaar en 

het meer stimulans geeft om naar een oplossing te zoeken. Hij vindt het dus net beter dat het nu 

sneller gaat. Ook de andere advocaat, respondent G, zegt dat het niet altijd lukt om de partijen 

binnen de vijftien dagen voor de rechtbank te krijgen. Hij vindt het wel een goede zaak dat er meer 

inspanningen gedaan worden dan vroeger. Volgens respondent B klopt het echter wel min of meer 

dat de partijen binnen de vijftien dagen voor de rechter verschijnen. 

Tot slot vermeldt respondent A nog dat de wachttijden die er momenteel zijn bij de omringende 

diensten haaks staan op de snelheid die verwacht wordt. Indien de rechter bijvoorbeeld een 

maatschappelijk onderzoek vraagt, dan duurt dit nu bijna een jaar voor hij dit daadwerkelijk krijgt. Zo 

zijn er nog andere voorbeelden te vinden. Indien er bijvoorbeeld voor gekozen wordt om het contact 

tussen moeder en kind of vader en kind her op te starten via de neutrale bezoekruimte is daar 

momenteel ook een wachttijd van een jaar. Respondent A geeft aan dat ze vaak afhankelijk zijn van 

deze diensten.  

8.3. Specialisatie 

8.3.1. Specifieke vakkennis opbouwen 

In de rechtbank van eerste aanleg in Gent had iedereen al zijn specialisatie en die is binnen de 

nieuwe familierechtbank behouden gebleven. Dit wordt door verschillende respondenten 

aangegeven (respondent A, B, C, F, en G). Elke rechter specialiseert zich op bepaalde zaken, 

bijvoorbeeld in vereffening en verdeling. Een rechter die dit vóór de invoering van de 

familierechtbanken niet behandelde, gaat dat nu niet plots wel doen. Het is heel afhankelijk van 

arrondissement tot arrondissement, maar het komt er in de praktijk wel op neer dat de 

rechtzoekenden uiteindelijk toch nog met verschillende rechters te maken kunnen hebben. 
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Enkele respondenten geven evenwel aan dat dit niet meteen een probleem is. Zo zegt respondent F 

dat het beter is om door te verwijzen naar gespecialiseerde rechters dan beslissingen te nemen die 

niet goed onderbouwd zijn. Ook respondent C vindt het positief dat alles nu meer gespecialiseerd is. 

8.3.2. Opleiding IGO 

De opleiding van het IGO bestaat uit drie modules: een module familierecht, een module jeugd en 

een module over het horen van kinderen. Er is ook nog een afzonderlijke opleiding bemiddeling die 

moet gevolgd worden om te mogen zetelen voor de kamer voor minnelijke schikking. Die opleidingen 

zijn een vereiste om ofwel familie- of jeugdrechter ofwel rechter in de kamer voor minnelijke 

schikking te mogen zijn (respondent A). 

Ook de magistraten van het Openbaar Ministerie moeten voor de jeugd- en familierechtbank een 

opleiding volgen. Doordat er in de familierechtbanken vaak sprake is van specialisatie, vindt 

respondent D het goed dat er een opleiding voorzien wordt. Ook de andere respondenten vinden dit 

goed (respondent B, E en F). Respondent B zegt dat de opleiding wel volstaat, maar dat de focus te 

veel lag op het juridische en te weinig op psychologische technieken en communicatievaardigheden. 

Dit is volgens hem nu beter aan het worden. 

8.3.3. Zetelende rechter 

Hoewel de respondenten het positief vinden dat er een specifieke opleiding voorzien is, wordt 

dikwijls vermeld dat er nog steeds heel veel afhangt van de rechter in kwestie. Hoe kinderen moeten 

gehoord worden of hoe een rechter moet zetelen voor de kamer van minnelijke schikking kan 

misschien wel deels aangeleerd worden door de opleiding, maar veel is ook afhankelijk van de 

persoonlijkheidskenmerken van de rechter (respondent B, E en F).  

Dat de zetelende rechter een belangrijke rol kan spelen in de kamers voor minnelijke schikking wordt 

besproken in ‘8.4.1.6. Zetelende rechter’, maar ook in de familiekamers zelf kan dit een rol spelen. 

Respondent F geeft aan dat de ene familierechter al beter zijn werk doet dan de ander. Respondent 

D geeft aan dat zaken zoals het horen van partijen ook anders gebeurt van rechter tot rechter, en 

ook daar dus verschillen kunnen zitten. Volgens respondent E draait het rond “de juiste rechter op de 

juiste stoel krijgen”. Ten slotte vermeldt ook respondent B dat een rechter de “juiste persoonlijkheid” 

moet hebben om familierechter te zijn. “Het is een beetje een roeping. […] Als je het niet graag doet 

en je hebt ook de skills, het psychologische en de communicatievaardigheid niet… Er zijn mensen die 

een fantastische jurist zijn, maar zet ze niet in een familiekamer of het loopt slecht af.” (resp. B). 



56 
 

8.3.4. Verschillende uitspraken 

Vóór de invoering van de nieuwe familierechtbanken waren er verschillende rechtscolleges die 

telkens één aspect van het familiale geschil konden behandelen. Deze gelijktijdige of opeenvolgende 

tussenkomsten konden mogelijks leiden tot tegenstrijdige uitspraken (Devolder, 2014b). 

Volgens verschillende respondenten was dit inderdaad het geval. Respondent F vermeldt dat er 

vroeger zaken konden zijn waarbij verschillende rechters inderdaad andere uitspraken deden. Hij gaf 

het voorbeeld van een persoon die bij de vrederechter eerst geen onderhoudsgeld kreeg en later bij 

de familierechter plots 1000 euro onderhoudsgeld kreeg. Volgens deze advocaat is de situatie op dit 

vlak nu veel duidelijker, ook voor de rechtzoekende.  

Andere respondenten hebben het niet over tegenstrijdige uitspraken, maar eerder over verschillende 

visies van verschillende rechters. Respondent D vermeldt dat de verschillende rechters een andere 

kijk konden hebben op het geschil en daardoor tot een andere uitspraak kwamen. Ook respondent B 

heeft meegemaakt dat drie verschillende rechters telkens een andere visie hadden. Ten slotte 

vermeldt respondent A dat hij dit niet echt tegenstrijdige uitspraken zou noemen, maar eerder 

uitspraken in een verschillende fase van het proces. 

Respondent C zegt dat er inderdaad altijd een andere mening mogelijk was, maar dat dit gevaar nog 

altijd aanwezig is. Zoals hierboven vermeld, worden zaken vaak doorverwezen naar gespecialiseerde 

rechters waardoor rechtzoekenden in de praktijk toch nog met verschillende rechters te maken 

kunnen hebben die dus een verschillende visie kunnen hebben. 

De ervaring van respondent E is daarentegen dat de verschillende trajecten bij de verschillende 

rechtscolleges tot dezelfde oplossing leidden. Als de beslissing van de vrederechter goed 

gemotiveerd was, dan was dit voor de volgende rechter een eerste houvast waar dikwijls op 

voortgebouwd werd. Volgens hem kwam dit probleem dus niet zo vaak voor. 

8.4. Bemiddeling en minnelijke schikking 

8.4.1. Kamers voor minnelijke schikking 

Met de invoering van de familierechtbanken zijn er ook nieuwe kamers voor minnelijke schikking. In 

Gent zijn er vier rechters die zetelen in deze kamer. Ze zetelt wekelijks, of soms zelfs meer dan eens 

per week (resp. B en C). Op één respondent na die heel sceptisch is (de bemiddelaar, resp. H), zijn 

alle respondenten positief over deze kamers. 

Respondent A zegt dat de invoering van deze kamers een absolute verbetering is. Volgens 

respondent F gaat een akkoord dat voor deze kamer bereikt wordt veel meer gedragen worden door 
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de partijen. Ook respondent G is hier heel positief over “Als er één goede uitvinding is, dan zijn het 

die kamers voor minnelijke schikking, laat dat duidelijk zijn.” (resp. G). Ook respondent B vindt dit een 

absolute verbetering. 

8.4.1.1. Werklast 

Op voorhand werd gevreesd dat de kamers voor minnelijke schikking heel wat mankracht en 

middelen zouden vergen en dat daarvoor geen ruimte zou zijn (Hensen, 2014). Volgens respondent A 

is deze bezorgdheid misschien wel terecht in een kleine rechtbank, maar vormt dit in Gent geen 

probleem. Dit betekent echter niet dat de magistratuur daar niet hard moet werken. Volgens deze 

rechter is dit probleem in een kleinere rechtbank toch erger door het principe van de 

onverenigbaarheid, een rechter die zetelt voor de kamer van minnelijke schikking kan niet voor 

dezelfde zaak opnieuw zetelen voor de burgerlijke kamer. In een rechtbank waar maar zes 

familierechters zijn, kan dit een probleem vormen. Volgens respondent B is er zeker geen gebrek aan 

mankracht of middelen voor de kamers voor minnelijke schikking in Gent. Vier rechters doen in Gent 

een beurtrol en elke week is er een zitting, die zelfs niet altijd volzet is. Ook volgens respondent D 

brengen de nieuwe kamers extra werklast met zich mee, maar is het in Gent wel werkbaar. 

8.4.1.2. Verwijzing 

Een punt waarover na de interviews nog steeds onduidelijkheid bestaat, is of beide partijen het er 

over eens moeten zijn vooraleer een rechter deze kan doorverwijzen naar de kamer voor minnelijke 

schikking. Respondent A zegt dat beide partijen akkoord moeten zijn. Respondent F zegt echter dat 

de rechter dit wél kan opleggen en daar ook de bevoegdheid toe heeft. In de praktijk gebeurt dit 

volgens hem niet veel. Wel zegt hij dat het al een paar keer gebeurd is, dat als de ene partij wel naar 

de kamer voor minnelijke schikking wil en de ander niet, dat de rechter het in dat geval gaat 

opleggen. Ook respondent C zegt dat dit mogelijk is. Volgens de afdelingsvoorzitter (respondent B) is 

het juridisch niet volledig duidelijk of dit kan. Volgens hem kan het misschien wel, maar gaat dit in de 

afdeling Gent niet gebeuren: “Er moet een minimum aan motivatie zijn. Als je twee partijen moet 

verplichten om het te doen, daar geloof ik niet in. […] Je kan wel mensen proberen stimuleren om het 

te doen door uitleg te geven. Maar daar houdt het op voor mij.” (resp. B). 

Over deze kwestie zegt de wet het volgende: “Op verzoek van de partijen of indien hij het opportuun 

acht, beveelt de rechter de doorverwijzing van de zaak naar de kamer voor minnelijke schikking van 

dezelfde rechtbank, middels eenvoudige vermelding op het proces-verbaal van de zitting.”28 Het lijkt 
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er dus op dat de rechter een verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking wel kan opleggen, 

maar dat deze optie binnen de afdeling Gent niet toegepast wordt. 

8.4.1.3. Minnelijke schikking en advocaten 

Of er al dan niet veel gebruik gemaakt wordt van de deze kamer, hangt volgens respondent F ook 

veel van de advocaten af. Advocaten kunnen zelf in de rechtbank voorstellen om de zaak over te 

hevelen naar de kamer voor minnelijke schikking. Andere advocaten zullen net omgekeerd denken. 

Voor de financiële situatie van de advocaat is het namelijk voordeliger om te procederen dan om tot 

een oplossing te komen voor de kamer van minnelijke schikking (resp. F). 

Vroeger kon er enkel doorverwezen worden naar de particuliere bemiddelingssector. Voor een 

advocaat zou dit meteen betekenen dat hij zijn zaak uit handen moet geven. Daarom zijn er volgens 

respondent F veel meer advocaten die zullen aanraden om via de kamer voor minnelijke schikking 

het geschil op te lossen dan advocaten die zullen doorverwijzen naar een bemiddelaar. 

Ook de andere advocaat (respondent G) vindt dat er nog meer advocaten gebruik zouden moeten 

maken van deze kamer. Hij vindt zelfs dat de kamers voor minnelijke schikking ondergewaardeerd 

zijn. Toch ziet hij steeds meer een tendens, ook bij jonge advocaten, om vaker in te zetten op 

onderhandelingen en niet enkel op een strijd. Vaak leeft de verkeerde perceptie dat een doorsnee 

advocaat enkel maar voor een gevecht gaat, terwijl er toch een aantal zijn die wel willen 

onderhandelen om naar een oplossing te gaan. Dat aantal wordt volgens deze advocaat ook steeds 

groter. 

8.4.1.4. Minnelijke schikking en het Openbaar Ministerie 

In de afdeling Gent zetelt het Openbaar Ministerie niet op de zittingen voor de kamer voor 

minnelijke schikking. In de wet is het niet zo duidelijk of het OM nu al dan niet mag zetelen op deze 

zittingen. In Gent hebben ze beslist van niet omdat ze van mening waren dat alles in deze kamers 

vertrouwelijk moet gebeuren. Hij weet niet of in andere rechtbanken op dezelfde manier beslist is 

(resp. D).  

8.4.1.5. Bemiddeling vs. Kamers voor minnelijke schikking 

Volgens respondent F geeft een rechter die bemiddelt een totaal andere dynamiek. Rechters hebben 

namelijk gezag en kunnen zo ook wat gaan sturen. Ook respondent E geeft dit aan: “Een rechter is 

eerder een verzoener en dat is niet vergelijkbaar met een buitenjustiële bemiddelaar.” (resp. E) 

Respondent B geeft aan dat er binnen de kamers voor minnelijke schikking niet te veel geforceerd 

mag worden. “Te snel dingen forceren heeft tot gevolgd dat ze op lange termijn toch terugkomen”. 
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De bemiddelaar is de enige respondent die sceptisch staat tegenover de invoering van de kamers 

voor minnelijke schikking. “Langs de ene kant gaat men investeren in bemiddeling, langs de andere 

kant gaan ze in een kamer voor minnelijke schikking investeren. Waarom? Waarom niet gewoon 

investeren in bemiddeling?” (resp. H.) Volgens hem ontstaat er nu een soort dubbel circuit, en voor 

hem is het niet duidelijk waarom dit parallelle circuit geïnstalleerd moest worden. 

Volgens de bemiddelaar is er nu een soort van ‘pseudo-bemiddeling’ ingevoerd. “Ik vind dat er in de 

schikkingskamer pseudo-bemiddeling wordt gedaan. […] die magistraat heeft 2 uur, daar is dus druk. 

Als er nu iets is wat niet aangewezen is om tot goede akkoorden te komen, is het druk. Mensen 

worden ook in de positie gezet om te moeten beslissen. […] Bij een schikkingskamer zijn er vormen 

van druk die ervoor zorgen dat de kans dat mensen weloverwogen beslissen verkleint. […] Als ik met 

advocaten spreek, hoor ik dat ook, dat mensen het gevoel hebben van onder druk te staan. Dat ze rap 

akkoord gaan, maar achteraf absoluut niet akkoord blijken te zijn, en dat de eerste stap naar de 

rechtbank dan zeer snel gezet zal zijn.” (resp. H). 

Er is ook onduidelijkheid over wat schikken wel is en niet is. Zolang dit niet duidelijk omschreven 

wordt, gaat dit volgens hem voor onduidelijkheid zorgen bij de burger. Vervolgens heeft dit volgens 

hem ook invloed op de opleiding die aangeboden wordt. Hij geeft aan dat de bemiddelaars een 

uitgebreide opleiding moeten volgen, terwijl de rechters die zetelen voor de kamer voor minnelijke 

schikking een veel beperktere opleiding krijgen. Volgens hem is het momenteel ook nog heel moeilijk 

om opleidingen te voorzien voor deze rechters: “Hoe kan je nu een opleiding geven als je geen 

aanvaarde, eenduidige omschrijving hebt van wat schikking is, wat steek je dan in die opleiding?” 

(resp. H). 

8.4.1.6. Zetelende rechter 

Volgens respondent E hangt heel veel af van welke rechters juist in deze kamers zetelen en hoeveel 

ruimte er voor deze kamers voorzien wordt. Een rechter kan wel een gesprek gaan stimuleren en zo 

in de juiste richting gaan duwen. “Het zal er van afhangen of je daar de juiste persoon hebt die de 

juiste ingesteldheid heeft om zo’n gesprek op gang te kunnen brengen en partijen te kunnen laten 

luisteren naar elkaar, want daar komt het op neer. Er wordt hier altijd gezegd, een rechter die 

verzoent, dat is eigenlijk een rechter die actief luistert. Mensen laten praten, maar ook gestuurd laten 

praten.” (resp. E) Veel van het succes van de kamers hangt volgens hem dus af van welke rechter er 

zetelt. 

Ook respondent G vindt dat alles staat of valt met welke rechter er zetelt voor deze kamer. “Alles 

staat of valt met de rechter die je daar hebt. Dat is persoonsgebonden. Je hebt er die zeggen ‘Kan je 
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overeenkomen? Nee? Waarom kom je dan naar hier?’ Of je hebt er die daar drie kwartier tijd voor 

nemen.” (resp. G).  

8.4.1.7. Minnelijke schikking voor hof van beroep 

Bij het hof van beroep in Gent wordt er ook zeer sterk gehamerd op minnelijke schikking, soms zelfs 

té hard volgens één van de advocaten (resp. F). Er wordt eigenlijk bijna gedwongen om tot een 

akkoord te komen. Als je tot in het hof geraakt en je komt er maar niet uit, is het volgens hem een 

utopie om te denken dat bemiddeling nog gaat lukken, op een dergelijk niveau moet er ook gewoon 

eens beslist kunnen worden. 

Volgens respondent G kan een minnelijke schikking voor het hof van beroep wel nog werken, maar is 

dit dan vaak vanuit procesmoeheid van de partijen. Volgens respondent C uit het hof van beroep kan 

procesmoeheid zowel ten voordele als ten nadele van minnelijke schikking werken. Partijen kunnen 

in de destructiviteit zitten van het conflict waardoor het hen uiteindelijk niets meer kan schelen. Het 

kan niettemin ook in het voordeel spelen als mensen na zoveel processen uiteindelijk beginnen 

inzien dat een rechterlijke beslissing hen niet vooruit helpt. In dat geval is een minnelijke schikking 

voor het hof van beroep volgens respondent C wel nog mogelijk. 

8.4.1.8. Overig 

Deelakkoord 

Respondent F geeft aan dat er nog onduidelijkheid is indien er voor de kamer voor minnelijke 

schikking een deelakkoord bereikt wordt. Sommige rechters zeggen dat het ofwel een globaal 

akkoord is, ofwel niets en dat een deelakkoord niet kan meegenomen worden als de zaak ten gronde 

wordt beslist. Volgens deze advocaat is dat een foute benadering. 

Verschillen tussen rechtbanken 

Minnelijke schikking wordt volgens respondent H, die al op verschillende zittingen in deze kamers 

aanwezig was, op de meest diverse manieren ingevuld in de verschillende familierechtbanken. 

Aangezien hier overal een andere invulling wordt aan gegeven, zorgt dit volgens hem voor 

onduidelijke dienstverlening naar de burger toe. Ook respondent A vermeldt dat er ongetwijfeld 

verschillen zijn tussen de verschillende familierechtbanken wat betreft het succes van de kamers 

voor minnelijke schikking. 
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Onverenigbaarheid 

Door het principe van de onverenigbaarheid kan de rechter die zetelt voor de schikkingskamer, met 

zekerheid niet zetelen in de zaak ten gronde. Dit creëert volgens respondent G een immense ruimte. 

Ook respondent B vermeldt dat dit een enorm voordeel is. 

8.4.2. Informatieverplichting 

Volgens respondent A heeft de informatieverplichting niet veel effect. Ook respondenten B, D, E en F 

zijn van mening dat de informatieverplichting alleen niet voldoende is. Respondent D denkt dat veel 

mensen de toegestuurde informatie niet lezen, maar geeft wel aan niet zo vertrouwd te zijn met de 

praktijk. Respondent B denkt hetzelfde, te veel informatie opsturen heeft volgens hem geen nut. 

Informeren is belangrijk, maar te veel is ook weer niet goed. Enkel informatie en folders meegeven is 

ook volgens respondent E niet voldoende. Hij vindt dat er op een actievere manier uitleg gegeven 

moet worden door de rechter over waarom hij denkt dat bemiddeling of minnelijke schikking een 

hulpmiddel zou kunnen zijn voor de partijen. Volgens respondent F is de informatieplicht zelfs een 

dode letter. Hij denkt dat er weinig rechters zijn die de tijd nemen om bemiddeling en/of minnelijke 

schikking echt volledig uit te leggen. Respondent B vermeldt vervolgens dat de informatieplicht in de 

praktijk niet realiseerbaar is. Indien daadwerkelijk alles opgestuurd zou worden wat door de wet 

verplicht is, dan zouden de kosten voor de rechtbank te hoog oplopen (postkosten, papier…). 

8.4.3. Verplichte informatiesessie 

Een kritiek die weerklonk is dat het een gemiste kans is dat geen verplichte informatiesessie werd 

ingevoerd om het gebruik van bemiddeling te promoten (Hensen, 2014). Is dit volgens de 

respondenten ook een gemiste kans of niet? Hierover waren heel verschillende meningen te horen. 

Respondent A vreest dat veel mensen hier geen tijd voor vrij zouden gemaakt hebben. Ook weet hij 

niet of dit wel een goed idee is. “Je zit dan in een conflict, je bent kwaad op elkaar en dan moet je nog 

eens samen naar een sessie om te horen wat de bedoeling is van bemiddeling. Ik weet het niet hoor.” 

(resp. A). Respondent E is ook niet te vinden voor dit voorstel. Volgens hem moet de rechter zelf 

aanvoelen of het een meerwaarde betekent in het betreffende dossier om bemiddeling of minnelijke 

schikking te overwegen. Indien dat het geval is, dan pas zou er informatie moeten meegegeven 

worden, of kan het verder gestimuleerd worden. Hij vindt dat het ook kosten en tijdsverlies met zich 

meebrengt: “Mensen verplicht vooraf een informatiesessie laten doen is tijdsverlies. Ik denk dat dat 

puur tijdsverlies is en dan gaan we kosten veroorzaken die eigenlijk geen return hebben.” (resp. E). 

Daarnaast is respondent F ook de mening toegedaan dat dergelijke informatiesessies niet zomaar 

aan iedereen kan opgelegd worden. Voor sommige mensen kan dit goed zijn, maar voor anderen zou 
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deze sessie helemaal in het begin te vroeg kunnen komen. Het verdriet is dikwijls nog te groot 

wanneer de partijen voor de rechtbank komen waardoor de mensen vaak nog niet klaar zijn om een 

sessie bij te wonen. Ten slotte is ook respondent B geen voorstander van dit idee. Hij vindt het de 

taak van de magistraat om de partijen voldoende te informeren. 

Respondent D daarentegen denkt dat een verplichte informatiesessie geen slecht idee zou geweest 

zijn. “Het is altijd wel beter dat de partijen toch eens proberen bemiddelen. Of toch minstens eens 

kennis nemen van wat dat inhoudt. Veel mensen weten niet wat dat juist inhoudt. Het is dan toch 

beter dat de partijen aangemoedigd worden om hun strijd op te geven en toch eens te kijken of ze 

niet kunnen bemiddelen.” (resp. D) Ook respondent G is voorstander van dit idee. Voor hem zou dit 

wel verder moeten gaan dan informeren, bijvoorbeeld door een uur trajectbemiddeling te voorzien. 

“Een bemiddelaar legt je alle mogelijke wegen uit, alle trajecten die ze kunnen bewandelen om tot 

een oplossing te komen en hij gebruikt daarvoor bemiddelingstechnieken waardoor de partijen 

kunnen zien hoe bemiddeling werkt. Ik zou dat een hele goede zaak vinden als er op voorhand een 

trajectbemiddeling zou zijn.” (resp. G). Een laatste voorstander van dit idee is de bemiddelaar. Ook hij 

vindt dat dit verder zou moeten gaan dan een verplichte informatiesessie, en spreekt over een gratis 

sessie trajectbemiddeling. In tegenstelling tot wat respondent F zei, meent hij dat het net in het 

begin is, als er nog emoties zijn, dat de bemiddelaar het verschil zou kunnen maken. 

8.4.4. Bemiddeling 

De wetgever had ook tot doelstelling om bemiddeling verder te promoten. Een bemiddelde oplossing 

is volgens respondent F een meer gedragen oplossing. Ook respondent A vermeldt de voordelen van 

een oplossing via bemiddeling: “Als de regeling gedragen wordt door de ouders, liefst via 

bemiddeling, dan is dat heel goed voor de kinderen.” (resp. A).  Ook respondent H, de bemiddelaar 

zelf, is natuurlijk een sterke voorstander van bemiddeling. 

Respondent C ziet zeker het nut in van bemiddeling, maar is tegelijkertijd ook sterk voorstander van 

een goed rechterlijk oordeel. Volgens hem werd bemiddeling  vroeger veel argwanender bekeken 

door de magistratuur en advocatuur. Het is mede dankzij de evolutie die de wetgeving heeft 

doorgemaakt, en de wet familierechtbank die hier verder heeft op ingespeeld, dat dit beeld aan het 

veranderen is. Ook respondent B vertelt een genuanceerder beeld. “Bemiddeling is een heel 

moeizaam verhaal en ik ben in dat geval geen believer of non-believer.” (resp. B). Volgens hem zit het 

niet altijd in de natuur van de mensen om te onderhandelen met elkaar. Het is dan de kunst van de 

rechter om mensen er van te overtuigen en te laten inzien dat het beter kan zijn om rond de tafel te 

zitten. Respondent E is hier eveneens genuanceerder over. Hij is er niet van overtuigd dat 

buitengerechtelijke bemiddeling altijd een oplossing is. Enerzijds vindt hij bemiddeling voor sommige 
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zaken een absolute meerwaarde. Anderzijds is bemiddeling in veel zaken ook niet noodzakelijk 

omdat het met de juiste rechter sneller kan gaan en er zo geen vertragingen worden opgelopen. 

Bemiddelingen vragen namelijk veel tijd omdat er bijvoorbeeld een vertrouwensband moet 

opgebouwd worden met de bemiddelaar of de bemiddelaar zich het dossier moet eigen maken.  

8.4.4.1. Bekendmaking bemiddeling 

Respondent A vindt dat bemiddeling nog meer gepromoot mag worden. Aangezien hij zelf vanuit het 

werkveld spreekt, is het voor hem moeilijk om te weten hoe gekend bemiddeling is bij de gewone 

burger, maar een overheidscampagne om bemiddeling te promoten lijkt hem wel een goed idee. 

Volgens respondent D wordt wel voldoende uitgelegd aan de partijen wat bemiddeling is als de 

rechter van mening is dat de zaak daarmee zou kunnen opgelost worden. Genoeg informatie 

meegeven blijft volgens hem nog steeds belangrijk. 

Ook respondent F denkt dat er nog niet veel kennis is over bemiddeling bij de rechtzoekenden. 

Volgens hem is dat niet meteen een probleem, omdat de mensen het kunnen leren kennen. De 

advocaat kan dit ook verder uitleggen aan de partijen. Respondent G is zowel bemiddelaar als 

advocaat. Hij vertelt dat sommige advocaten hun zaak doorverwijzen naar bemiddeling. Als het 

bijvoorbeeld gaat over een schoolkeuze, kunnen de partijen daar een proces over voeren voor de 

rechtbank, maar dan is dat proces nog niet afgelopen vooraleer het nieuwe schooljaar opnieuw 

begint. Niet alle advocaten gaan hun zaak zomaar overlaten aan een bemiddelaar (en zo dus uit 

handen geven), maar advocaten die steeds meer inzetten op onderhandelen i.p.v. op processen 

voeren zijn minstens even waardevol als een bemiddelaar volgens deze respondent. Respondent F 

zegt, zoals reeds eerder werd vermeld, dat advocaten sneller zullen doorverwijzen naar de kamers 

voor minnelijke schikking dan naar bemiddeling. Hoewel er steeds meer bemiddelingsgezinde 

advocaten zijn, zijn er volgens respondent B nog altijd advocaten die bemiddeling ook gaan 

tegenhouden omdat bemiddeling financieel niet in hun voordeel is. 

Een andere reden waarom bemiddeling volgens respondent G steeds bekender wordt, is dat de 

procedureslag voor de rechtbank enorm duur kan zijn, terwijl bemiddeling vrijgesteld is van btw. 

Daardoor is bemiddeling goedkoper en wordt het volgens respondent G door steeds meer mensen 

als een optie gezien. 

De bemiddelaar (resp. H) geeft aan dat de mensen via verschillende wegen de weg naar bemiddeling 

vinden: mond tot mond, via advocaten, therapeuten, huisartsen, psychologen enzovoort. De 

bekendmaking van bemiddeling kan echter nog veel beter. Volgens hem is het belangrijk dat de 
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mensen bij een conflict terecht komen bij iemand die hen informeert over de mogelijke 

oplossingswegen (zie ook ’10.1. FiTTiF project’).  

8.4.4.2. Evolutie in bemiddeling 

Volgens respondent A wordt er steeds meer gebruik gemaakt van buitengerechtelijke bemiddeling. 

Deze evolutie is volgens hem een maatschappelijke evolutie waar de wet familierechtbank niets mee 

te maken heeft. Volgens respondent G is de vrijstelling van btw, zoals eerder vermeld, een betere 

verklaring voor het stijgend gebruik van bemiddeling dan de wet familierechtbank. De bemiddelaar 

zelf geeft aan niet echt een evolutie te merken in het gebruik van bemiddeling. Hij vertelt dat zijn 

agenda vol staat, en dat dit ook altijd zo geweest is. Hij denkt zelfs dat er door de wet 

familierechtbank eerder minder beroep wordt gedaan op bemiddeling. Door het feit dat de kamers 

voor minnelijke schikking er gekomen zijn, denkt hij dat er meer zaken naar deze kamers gaan en 

minder naar bemiddeling. Respondent C vermeldt ten slotte dat de evolutie in de wetgeving er voor 

gezorgd heeft dat bemiddeling steeds meer ingang aan het vinden is. De wet familierechtbank heeft 

verder op deze evolutie ingespeeld. 
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9. Tussenconclusie 

Het empirisch luik besprak hoe de werking van de familierechtbank in de praktijk ervaren wordt door 

de magistratuur en de advocatuur/bemiddelaars binnen de afdeling Gent. De conclusie van dit luik 

komt terug op de voornaamste bevindingen die hier naar voren kwamen.  

De invoering van de familierechtbanken veranderde veel op het vlak van rechterlijke organisatie. De 

respondenten geven aan dat de overheveling naar de rechtbank van eerste aanleg ervoor gezorgd 

heeft dat de bevoegdheidsversnippering is geëindigd. Dit is één van de weinige zaken waar alle 

respondenten het over eens zijn. Toch zijn hier nog enkele bedenkingen te horen. De dringende 

maatregelen kunnen niet meer op de zelfde manier behandeld worden zoals bij de vrederechter, de 

familierechtbank is niet even nabij en kwetsbare groepen vinden misschien minder snel hun weg 

naar de familierechter. Desondanks weerklinkt ook dat het goed is dat het argument van specialisatie 

boven het argument van nabijheid gekozen werd. Ten slotte zijn er andere respondenten die zeggen 

dat de rechters wel op dezelfde manier zetelen zoals een vrederechter en ze wel even nabij zijn.  

De kritiek dat de familierechters niet dezelfde werkwijze kunnen volgen bij de behandeling van 

dringende maatregelen, zou volgens een respondent enkel te wijten zijn aan magistratentekort. Er 

zijn te weinig magistraten en rechters in vergelijking met de werklast. De bevoegdheden op 

arrondissementeel niveau zijn door de invoering van de familierechtbank sterk gestegen. Het is 

volgens de respondenten dan ook jammer dat dit niet gecompenseerd wordt door extra mankracht. 

Het werd ook duidelijk dat de familierechtbank binnen de afdeling Gent op vele vlakken anders werkt 

dan andere familierechtbanken in andere afdelingen en arrondissementen. Dit is vooral een 

probleem naar eenduidigheid naar de advocaten en rechtzoekenden toe. Toch weerklinkt het ook 

dat rechtspreken casuïstiek is. Hoe de werking zal verlopen, zal daarnaast in grote mate afhangen 

van het aantal magistraten en rechters waarover de rechtbank beschikt.  

De invoering van de familierechtbank brengt ook veranderingen mee voor de organisatie van de 

hoven van beroep. Het blijkt zelfs dat er verschillen zijn in werking tussen de familiekamers binnen 

het hof van beroep te Gent en de familierechtbank binnen de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

Vervolgens heeft de wet Potpourri I invloed gehad op de organisatie van de familierechtbanken. Ook 

dit kan ervoor zorgen dat er verschillen ontstaan tussen de familierechtbanken in de wijze waarop 

het OM advies geeft. Veel respondenten zijn voorstander van de aanwezigheid van het OM op de 

zittingen van de familierechtbank. Het OM beschikt over heel wat specialisatie en informatie (inzage 

in strafdossiers). Het is volgens de respondenten dan ook jammer dat deze specialisatie mogelijks 

verloren gaat indien het OM beslist niet aanwezig te zijn op de zittingen of geen advies te geven. 
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Door de verruiming van de blijvende saisine kan een zaak sneller terug opgeroepen worden. 

Respondenten geven aan dat er soepel wordt omgesprongen met het begrip ‘nieuwe elementen’ dat 

door de rechtzoekenden moet aangetoond worden bij het terug oproepen van de zaak. Er wordt wel 

gewezen op de gevaren van misbruik.  

De wet zegt dat de partijen in persoon moeten verschijnen op de inleidingszitting. De meeste 

respondenten vinden dit geen goed principe, onder andere omdat veel partijen verlof moeten vragen 

om aanwezig te zijn op een zitting waar nog niets beslist wordt. Ondanks de vele kritiek zijn er twee 

respondenten die deze ruime persoonlijke verschijning toch een goede zaak vinden. Op deze manier 

kan de rechter beter toetsen welk traject het beste past bij de partijen. In de familierechtbank te 

Gent wordt afgeweken van de wet. Daar moeten de partijen niet verplicht aanwezig zijn op de 

inleidingszitting. Dit zorgt opnieuw voor variaties in werking in de verschillende familierechtbanken. 

Een volgende verandering door de nieuwe wet is het familiedossier. Alle respondenten die met dit 

dossier werken geven aan dat de inhoud van dit dossier nog niet duidelijk is. De familiedossiers 

betekenen wel een vereenvoudiging voor de rechters. Voor hen is het interessant om alle informatie 

ter beschikking te hebben, evenals om de voorgeschiedenis van de partijen te kennen. De procedure 

kan echter ook ingewikkelder worden, bijvoorbeeld als de grootouders inzage willen in het dossier. 

Het principe van de territoriale onveranderlijkheid is volgens de respondenten wel duidelijk, maar 

toch is er één bedenking die vaak terugkomt: er kunnen problemen ontstaan indien de partijen 

verhuizen. De familierechtbank waar het geschil gevat is, blijft bevoegd, zelfs indien beide partijen 

verhuizen naar een ander arrondissement.  

Vervolgens verandert de wet ook veel op het vlak van het horen van minderjarigen. Over de 

procedure zijn heel wat kritieken te horen. Er moet eerst een brief gestuurd worden naar de 

minderjarige om zijn/haar goedkeuring te vragen. Daarnaast mag nu enkel de rechter zelf aanwezig 

zijn bij het horen waardoor de minderjarige geen bijstand kan krijgen van een vertrouwenspersoon. 

Deze zaken kunnen leiden tot een drempel voor de minderjarigen. Ook het OM mag niet meer 

aanwezig zijn bij het horen, ook al kon dit volgens sommige respondenten een grote meerwaarde 

betekenen voor de rechter. Andere respondenten weerleggen deze kritiek en vinden de 

aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en/of het OM niet noodzakelijk. 

De wet bepaalt dat de partijen binnen de vijftien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift 

voor de rechter moeten verschijnen. Hoewel dit niet altijd lukt, geven veel respondenten aan dit 

positief te vinden. Een andere respondent vindt dit net niet positief omdat de mensen zo voor de 

rechter verschijnen als de emoties nog te vers zijn.  
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De doelstelling van de wetgever om te komen tot meer specialisatie wordt vrij positief beoordeeld 

door de respondenten. Ondanks het feit dat de wetgever erin geslaagd is om minder 

doorverwijzingen te creëren van rechtbank naar rechtbank, blijven er wel doorverwijzingen tussen 

rechters met specifieke vakkennis. Vervolgens is het goed dat er een opleiding voorzien wordt door 

het IGO, maar enkele respondenten zeggen dat er toch veel afhankelijk blijft van de persoonlijkheid 

van de rechter in kwestie. De tegenstrijdige/verschillende uitspraken die er konden zijn door de 

verschillende bevoegde rechters zijn verdwenen samen met de bevoegdheidsversnippering. Er 

kunnen wel nog verschillende visies zijn indien er verwezen wordt naar gespecialiseerde rechters.  

Er wordt door de wetgever ook sterk ingezet op bemiddeling en minnelijke schikking. Veel 

respondenten geven aan de kamers voor minnelijke schikking één van de grootste pluspunten te 

vinden van de invoering van de familierechtbanken. Eén respondent is het daar niet mee eens omdat 

hij vindt dat hierdoor een tweede circuit van ‘pseudo-bemiddeling’ wordt opgericht. Daarnaast wordt 

er door de respondenten aangegeven dat de informatieplicht niet veel effect had. Een verplichte 

informatiesessie of sessie trajectbemiddeling zou volgens enkele respondenten wel nuttig geweest 

zijn en is volgens hen dan ook een gemiste kans. Andere respondenten hebben hier een 

tegenovergestelde mening over. De wet gaat ook meer inzetten op bemiddeling. De meeste 

respondenten staan positief tegenover bemiddeling. Ondanks dat er volgens enkele respondenten 

vandaag de dag meer gebruik gemaakt wordt van bemiddeling, is het niet volledig duidelijk of de wet 

veel met deze evolutie te maken heeft. De bekendmaking van bemiddeling kan volgens de meeste 

respondenten nog beter gebeuren.  
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10. Toekomst? 

Zoals blijkt uit deze masterproef zijn er nog enkele kritieken te horen op de invoering van de 

familierechtbank. Enerzijds gaat het FiTTiF project hier op inspelen en anderzijds wordt er ook een 

evaluatie voorzien. Deze zaken worden hieronder verder besproken. 

10.1. FiTTiF project 

Het FiTTiF project gaat inspelen op de bezorgdheden die er zijn rond minnelijke schikking en 

bemiddeling. 

10.1.1. Doel van het project 

FiTTiF staat voor ‘families in transitie, transitie in families’. Dit project wil inzichten verwerven en 

steun bieden aan gezinnen die een ‘transitie doormaken’. Daarnaast wil het eveneens steun bieden 

aan professionelen die hiermee in hun werking te maken krijgen. Dit project speelt in op drie 

domeinen van het maatschappelijk leven die hier van belang zijn: justitie, onderwijs en economie. 

Relevante actoren zijn zowel partners, ex-partners, nieuwe partners, kinderen en hun grootouders. 

Er werd voor dit onderzoek een interuniversitair consortium opgericht tussen Universiteit 

Antwerpen, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Brussel. Dit project 

loopt van 2015 tot 2018 (FiTTiF, 2016; Universiteit Gent, 2015). 

Het onderdeel economie onderzoekt of flexibele arbeidscontracten een alternatieve oplossing 

kunnen bieden om de balans tussen werk en gezin bij families in transitie en nieuwe gezinsvormen te 

bevorderen. Een tweede onderdeel hier is om een meer uniforme en werkbare methode te voorzien 

voor een objectieve alimentatieberekening in België.  

Het domein onderwijs gaat educatieve pakketten ontwikkelen voor zowel het secundair als het lager 

onderwijs. Het is de bedoeling om de scholen, leraren en directie te ondersteunen in hun omgang 

met leerlingen die een gezinstransitie doormaken en het ontwikkelen van een schoolbeleid dat 

rekening houdt met een variatie aan familiale contexten. Verder gaat hier ook ingezet worden op 

bemiddeling op school. In dit onderzoek zullen scholen geïnformeerd worden over bemiddeling en 

zullen er vormingen georganiseerd worden voor de schooldirectie, leraren, leerlingen… en de 

effecten hiervan zullen ook getest worden (FiTTiF, 2016).  

In het domein justitie wordt er op drie werkpakketten ingezet: trajectbemiddeling, alternatieve 

conflictoplossing en reorganisatie ouderrol. Het werkpakket trajectbemiddeling gaat een 

trajectbemiddelingsprogramma installeren om families in transitie te ondersteunen in het maken van 

een weloverwogen beslissing met betrekking tot de oplossingsweg voor hun familieconflict. Ondanks 
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dat er verschillende oplossingswegen bestaan, zijn er slechts weinig van deze trajecten bekend bij 

het grote publiek. Trajectbemiddeling betekent dat een erkende bemiddelaar de families in conflict 

door de verschillende mogelijke trajecten gaat gidsen en de partijen ook helpt om te onderhandelen 

over de oplossingsweg waar zij zich beiden het best bij voelen. Het programma wordt zowel 

geïmplementeerd in de rechtbank, het CAW als in het justitiehuis om zo de vergelijking te kunnen 

maken tussen ‘vrijwillige’ en ‘proceduregebonden’ bemiddeling. Vrijwillige bemiddeling gebeurt op 

eigen initiatief zonder dat er een procedure lopend is, terwijl proceduregebonden of gerechtelijke 

bemiddeling op suggestie is van de rechter waar dus wel een procedure gaande is (FiTTiF, 2016; 

Universiteit Gent, 2015). 

Het tweede werkpakket alternatieve conflictoplossing draait rond de alternatieve 

conflictoplossingsstrategieën die er zijn voor families in transitie. Hier wil het onderzoek een 

overzicht maken van de verschillende trajecten die mogelijk zijn om een conflict op te lossen. Ook 

wordt hier onderzocht hoe de magistratuur in de praktijk invulling geeft aan de 

informatieverplichting voorzien in de wet familierechtbank. Er zal ook nagegaan worden of de keuze 

voor een traject invloed gaat hebben op de levenskwaliteit van de familie, hun onderlinge relaties en 

de duurzaamheid van hun oplossingen. Ten slotte zullen ook de minnelijke schikkingen die bereikt 

worden binnen de kamers voor minnelijke schikking geëvalueerd worden. 

Een laatste werkpakket binnen het domein justitie is de reorganisatie van de oudderrol. Door een 

echtscheiding kan de rol van de ouder wijzigen waardoor een reorganisatie ervan noodzakelijk is. 

Hier zal een tool ontwikkeld worden die informatie zal bevatten voor zowel ouders als kinderen. 

Deze tool wordt in het begin van het scheidingsproces gegeven aan alle scheidende ouders. De 

effectiviteit van deze tool zal ook onderzocht worden (FiTTiF, 2016). 

10.1.2. Respondenten over FiTTiF 

Verschillende respondenten gaven aan heel positief te zijn over dit onderzoek (respondent A, C en 

H). Andere respondenten verwezen ook onrechtstreeks naar dit onderzoek. De respondenten G en H 

gaven aan het jammer te vinden dat er niet eerst een verplichte sessie trajectbemiddeling wordt 

aangeboden. Via het FiTTiF project wordt hier binnen het domein justitie op ingespeeld met het 

werkpakket trajectbemiddeling. Respondenten A en C vonden het positief dat het FiTTiF project 

aandacht gaat besteden aan verschillende oplossingswegen en deze zo ook bekender gaat maken bij 

de burger. Ten slotte is de bemiddelaar, zoals eerder vermeld, nogal sceptisch over de kamers voor 

minnelijke schikking. Het FiTTiF onderzoek gaat ook bekijken hoe duurzaam de oplossingen zijn die 

bereikt werden voor deze kamers. Daarom gaf de bemiddelaar ook aan dat hij dit onderzoek heel 

belangrijk vindt. 
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10.1. Evaluatie 

In de beleidsnota justitie van 2015 wordt vermeld dat de kamers voor minnelijke schikking binnen de 

familierechtbank zullen worden geëvalueerd aangezien uit hoorzittingen in de commissie van Justitie 

bleek dat er verschillen ontstaan in de werking tussen de rechtsgebieden. Verder wordt in de 

beleidsnota nog het volgende vermeld: 

 “De familierechtbanken werden meer dan een jaar geleden opgericht. Een werkgroep evalueert de 

werking ervan. Op organisatorisch vlak is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Bovendien 

blijken er grote verschillen op organisatorisch vlak te bestaan tussen de verschillende 

familierechtbanken. Aan de korpschef moet op organisatorisch vlak voldoende beleidsruimte gelaten 

worden binnen de geest van de wet. Op procesmatig vlak werden reeds een aantal kleine 

verbeteringen voorbereid die als doel hebben de werking ervan te verbeteren en die weldra aan de 

regering worden voorgelegd.”29. 

Zowel de kamers voor minnelijke schikking als de familierechtbanken zullen dus worden geëvalueerd. 

Voor dat laatste staat de projectgroep “familierechtbank” in (Geens, 2015). Deze projectgroep 

bestaat uit magistraten en leden van het administratief personeel en uit vertegenwoordigers van de 

FOD Justitie die vanwege hun autoriteit en deskundigheid werden gekozen (Maertens & Senaeve, 

2014). Daarnaast wordt er in de wet familierechtbank zelf een evaluatie voorzien. De toepassing van 

de wet zal worden geëvalueerd door de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de 

Gezinnen. Dit zal gebeuren in het zesde jaar na de inwerkingtreding van de familierechtbanken. Deze 

evaluatie zal de werklast van de familierechtbank en de werking van de nieuwe kamers voor 

minnelijke schikking onderzoeken30.  

  

                                                           

29
 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie Koen Geens, Parl. St., Kamer 2015-16, nr. 54K1428/008, 

50. 

30
 art. 273 Wet 30 juli 2013 betreffende de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 

2013. 
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11. Conclusie  

De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

“In welke mate heeft de invoering van de familie-en jeugdrechtbank zijn opzet bereikt in zoverre 

dit na anderhalf jaar werking kan blijken uit kwalitatief onderzoek in de afdeling Gent?” 

De doelstelling die de wetgever formuleerde, luidt als volgt: 

“Door alle geschillen van eenzelfde familie toe te vertrouwen aan één enkel rechtscollege kan men 

komen tot een harmonisering van procedureregels, minder kosten, minder tegenstrijdigheden en 

doorverwijzingen van rechtbank naar rechtbank. Naast de oprichting van een familierechtbank, 

dienden de procedures ook ‘vergemakkelijkt’ en ‘vermenselijkt’ te worden.”31  

Deze doelstelling wordt door de wetgever in vijf kernwoorden uitgedrukt: toegankelijkheid, 

eenvormigheid, soepelheid, specialisatie en bemiddeling. Om deze vraag te beantwoorden werd 

eerst een literatuurstudie gedaan en werden vervolgens kwalitatieve interviews uitgevoerd met 

experten uit het veld binnen de afdeling Gent van het arrondissement Oost-Vlaanderen. De conclusie 

komt terug op de voornaamste bevindingen die hier naar voren kwamen. Er wordt ook bekeken of 

deze ervaringen in lijn zijn met de doelstellingen die de wetgever vooropstelde (wordt telkens in vet 

cursief aangeduid). Vervolgens wordt er nagegaan of de kritiek in de literatuur overeenstemt met die 

uit de praktijk.  

Rechterlijke organisatie 

Op het vlak van de rechterlijke organisatie kan een gemengd antwoord geformuleerd worden op de 

onderzoeksvraag. Aan de ene kant geven alle respondenten aan dat de bevoegdheidsversnippering 

geëindigd is. Het einde van deze versnippering komt tegemoet aan de doelstelling om te komen tot 

minder doorverwijzingen van rechtbank tot rechtbank. Aan de andere kant zijn er nog enkele 

respondenten met bedenkingen bij de overheveling van bevoegdheden naar het arrondissementeel 

niveau, ondanks de voordelen die de wetgever hier benadrukte. Deze bezorgdheden gingen vooral 

over de nabijheid van de vrederechter, kritieken die ook reeds in de literatuur naar boven kwamen. 

De respondenten zijn het er dus niet over eens of de familierechtbanken nu al dan niet 

toegankelijker zijn dan de situatie vóór de hervorming. 

                                                           
31

 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 
53K0682/001, 4. 
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Toegankelijkheid, eenvormigheid en soepelheid 

Ook op dit vlak is er geen eenduidig antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Aan de ene kant zijn 

er positieve verhalen te horen, maar aan de andere kant is er ook veel kritiek op bijvoorbeeld het 

horen van minderjarigen en de persoonlijke verschijning. Over geen enkel van de onderstaande 

punten zijn alle respondenten het volledig met elkaar eens. 

Door de verruimde toepassing van de blijvende saisine is het mogelijk om een beslissing sneller terug 

op te roepen, wat de toegankelijkheid van de familierechtbank kan vergroten. Daarnaast wordt er 

ook soepel omgesprongen met het begrip ‘nieuwe elementen’ dat moet aangetoond worden indien 

men gebruik maakt van dit principe. De meeste respondenten geven aan deze verruiming een goede 

zaak te vinden. De wetgever lijkt hier dus in zijn opzet geslaagd te zijn.  

De wet voorziet erin dat de partijen in persoon moeten verschijnen op de inleidingszitting. In Gent 

werd er beslist af te wijken van de wet omdat hierdoor veel partijen vaak verlof zouden moeten 

nemen om aanwezig te zijn op een zitting waar vaak niets beslist wordt, wat niet tegemoet komt aan 

de ‘soepelheid’ die de wetgever vooropstelde. Volgens twee andere respondenten is dit net een 

goede zaak om zo te kunnen toetsen wel traject het beste zal zijn voor de partijen, wat dan wel weer 

een pluspunt is voor de doelstelling ‘bemiddeling’. Er is tussen de respondenten dus geen 

eenduidigheid of dit al dan niet de procedures gaat vermenselijken. 

De inhoud van het familiedossier is nog niet volledig duidelijk, wat ook reeds naar voor kwam uit de 

literatuur. Deze dossiers betekenen wel een vereenvoudiging voor de rechters. Ook bij het principe 

van de territoriale onveranderlijkheid kan er een probleem ontstaan voor de toegankelijkheid. Als 

een geschil aangevat wordt voor een bepaalde familierechtbank blijft deze ook later bevoegd, zelfs 

indien beide partijen naar een ander arrondissement verhuizen. 

De wet verandert ook heel wat op het vlak van het horen van minderjarigen. Veel respondenten 

geven aan dit één van grootste probleempunten te zien van de hervorming, iets wat niet naar boven 

kwam uit de literatuur. In de huidige situatie moet er eerst een brief gestuurd worden naar de 

minderjarige om zijn/haar goedkeuring te vragen. Daarnaast mag nu enkel de rechter zelf aanwezig 

zijn bij het horen waardoor de minderjarige geen bijstand kan krijgen van een vertrouwenspersoon. 

Deze zaken kunnen leiden tot minder toegankelijkheid voor de minderjarigen. De procedure is ook 

niet ‘vergemakkelijkt’, zoals de wetgever vooropstelde. Voor de rechter zijn er eveneens nadelen 

ontstaan aangezien ook het OM niet meer aanwezig mag zijn bij het horen. Andere respondenten 

weerleggen bovenstaande kritiek en vinden de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en/of het 

OM niet noodzakelijk. 
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De wet bepaalt dat de partijen binnen de vijftien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift 

voor de rechter moeten verschijnen. Dit zorgt ervoor dat de rechtbank toegankelijker wordt. 

Ondanks dat dit niet altijd lukt, geven veel respondenten geven aan dit positief te vinden.  

Door zeven respondenten werd vervolgens aangeven dat er geen eenvormigheid is in werking tussen 

de verschillende familierechtbanken. De familierechtbank in Gent werkt op vele vlakken anders dan 

andere familierechtbanken, wat niet tegemoet komt aan de doelstelling om tegenstrijdigheden 

weg te werken en procedureregels te harmoniseren. Ook in de literatuurstudie kwam deze kritiek al 

naar voor. 

Specialisatie 

De opzet van de wetgever lijkt hier geslaagd te zijn. Op dit vlak zijn er geen kritieken te horen bij de 

respondenten, enkel wat nuanceringen (dat er doorverwijzingen blijven tussen rechters en er veel 

afhankelijk blijft van de persoonlijkheid van de rechter). De kritiek waar vóór de hervorming sprake 

was, lijkt opgelost te zijn (geen tegenstrijdige uitspraken meer). 

Bemiddeling en minnelijke schikking 

Opmerkelijk hier is dat de meeste respondenten dit één van de grote pluspunten vinden van de 

hervorming, terwijl één respondent hier net heel sceptisch over is. Enkele kritieken uit de literatuur 

komen duidelijk terug in de interviews. Zo geven de respondenten aan dat de informatieplicht niet 

veel effect heeft. Een verplichte informatiesessie of sessie trajectbemiddeling is volgens sommige 

respondenten een gemiste kans, terwijl andere respondenten daar tegenovergesteld over denken.  

Andere kritieken die naar boven kwamen uit de literatuur op het vlak van minnelijke schikking 

werden door de meeste respondenten genuanceerd. De verwijzing naar de kamer voor minnelijke 

schikking verloopt volgens de respondenten vlot en ook de opdracht voor de kamer voor minnelijke 

schikking is duidelijk. Eén respondent is het met dat laatste net niet eens omdat er nergens een 

concrete definitie van ‘minnelijke schikking’ vermeld staat in de wet. 

Er wordt door de wet ook verder ingezet op bemiddeling. De meeste respondenten staan positief 

tegenover bemiddeling. Het is niet duidelijk of de wet het stijgende gebruik van bemiddeling al dan 

niet beïnvloed heeft. 

Slotbeschouwing 

Of de wetgever al dan niet geslaagd is in zijn opzet is dus niet eenduidig te beantwoorden. Op veel 

van de doelstellingen zijn zowel negatieve als positieve zaken te horen, en over bijna geen enkel punt 
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is eenduidigheid bij de respondenten. Om te beginnen heeft deze evaluatie een aantal belangrijke 

knelpunten en kritieken naar voor gebracht die momenteel als belemmerende factoren kunnen 

worden gezien om de familierechtbanken optimaal te laten draaien. Op het vlak van eenvormigheid, 

toegankelijkheid en soepelheid is, zoals hierboven weergeven, nog veel kritiek te horen.  

De twee grootste punten van kritiek draaien rond de persoonlijke verschijning en het horen van 

minderjarigen. Het is bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat er binnen de familierechtbank te Gent 

afgeweken wordt van de wet op het vlak van de persoonlijke verschijning. Dit laat uitschijnen dat 

hier grote ontevredenheid over heerst, wat ook terug komt in de interviews. Het tweede grote punt 

van kritiek betreft het horen van minderjarigen (zoals hierboven werd weergegeven). Het is dan ook 

wenselijk dat de wetgever in de toekomst luistert naar deze kritiek.  

De wetgever zou de oefening moeten maken om de werking tussen de verschillende 

familierechtbanken meer te uniformiseren. Daarvoor moet de wetgever zich eerst de vraag stellen 

wat de optimale organisatie kan zijn. De kritieken die in deze masterproef werden geformuleerd 

zouden door de wetgever kunnen meegenomen worden in dit proces van uniformiseren. 

Deze evaluatie heeft echter ook een aantal succespunten geïdentificeerd. Over het algemeen geven 

veel respondenten aan dat ze heel enthousiast zijn over de invoering van de nieuwe 

familierechtbanken, ondanks de geuite kritiek. Op het vlak van de rechterlijke organisatie lijken de 

verhalen eerder positief. Ook op het vlak van specialisatie en bemiddeling/minnelijke schikking lijkt 

de wetgever volgens de meeste respondenten in zijn opzet geslaagd te zijn. Zeven van de acht 

respondenten zijn heel positief over de nieuwe kamers voor minnelijke schikking, en vaak wordt dit 

zelfs één van de pluspunten van de hervorming genoemd. Toch is één respondent hier heel sceptisch 

over. Het is belangrijk om deze bedenkingen mee te nemen naar de toekomst toe. De resultaten van 

het FiTTiF onderzoek, die bekijken hoe duurzaam een oplossing is die tot stand kwam voor de kamer 

van minnelijke schikking, moeten hier zeker verder in meegenomen worden. 

Er zal moeten ingespeeld worden op de voornaamste bemerkingen die te horen zijn om van een 

geslaagde hervorming te spreken. Dankzij deze eerste tussentijdse evaluatie kort na de invoering van 

de familierechtbanken zijn de uitdagingen waarvoor de beleidsmakers en wetgever staan gekend. De 

opinies en ervaringen van experten uit het veld leverden hierbij concrete input. Deze masterproef zal 

realistisch gezien niet leiden tot een structurele bijsturing van het beleid, maar kan hier wel toe 

bijdragen. Verder gaan de uitspraken in deze masterproef enkel over de familierechtbank in de 

afdeling Gent. Verder onderzoek naar de familierechtbanken in andere afdelingen is dus aan te 

raden. Ten slotte wordt er door de wetgever duidelijk ingezet op evaluatie. Het is dus hoopvol dat de 

kritieken die in deze masterproef weerklinken verder opgelost zullen worden. 
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Bijlage 1: Samenvatting interviews 

Gebruikte afkortingen: 

- OM: Openbaar Ministerie 

- hvb: hof van beroep 

- FRB: familierechtbank 

- O-Vl: Oost-Vlaanderen 

- RB: rechtbank 

- (K)MS: (Kamers voor) minnelijke schikking 

Rechterlijke 
organisatie 

Respondent A 
Eerste aanleg 

Respondent B 
Afdelingsvoorzitter 

Respondent C 
Hof van beroep 

Respondent D 
OM 

Respondent E 
Vrederechter  

Respondent F 
advocaat 

Respondent G 
Advocaat-
bemiddelaar 

Bevoegdheids-
versnippering 
 
 
 
 
 
 
 

- Op papier en in 
realiteit 
verdwenen 
- Geen probleem 
nog sommige 
bevoegdheden bij 
vrederechter 

Goed dat daar vanaf gestapt 
is 

- Positief 
- Nog geen 
problemen ervaren 
- Allemaal dezelfde 
rechter = 
verbetering 
 

- Verbetering dat alles 
in FRB gekomen is. 
- Geen probleem dat 
er nog bevoegdheden 
bij vrederechter 
blijven 

- Goed dat dit aangepakt 
is = evidentie, viel niet te 
verantwoorden t.o.v. 
burger dat ze telkens naar 
andere rechter moesten 
-Geen probleem dat er 
nog bevoegdheden bij 
vrederechter blijven 

- Is over 
- Ook geen 
probleem met 
sommige 
bevoegdheden 
bij vrederechter 

Stuk makkelijker 
uit te leggen nu 
 

Naar 
arrondissemen-
teel niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Geen probleem 
met overheveling 
naar 1

ste
 aanleg 

- Even dicht bij 
burger als 
vredegerecht – 
zelfde manier van 
zetelen 

- Goed, indien men de nodige 
magistraten had voorzien. 
Art. 223 (dringende 
maatregelen) bij 1

ste
 aanleg 

gekomen zonder extra 
magistraten  
- Beter niet met 3 afdelingen 
in O-Vl gewerkt, misschien 
beter 1 grote FRB.  
- Niet alle consequenties 
aanvaard v.d. optie die 
genomen is. Methode 
vrederechter kunnen ze niet 
toepassen  

- Geen slechte 
beslissing 
- Hierdoor moeten 
mensen soms 
verder naar 
rechtbank (zeker in 
hvb), maar daarom 
rechter niet minder 
nabij 
- Goede keuze om 
specialisatie te 
kiezen boven 
argument nabijheid 

- Goede zaak in 1
ste

 
aanleg – daardoor 
dichter bij OM (OM 
vanaf start betrokken 
is bij dossier i.t.t. 
vrederechter 
vroeger). 
 - Voor minder 
mobiele mensen 
misschien minder 
bereikbaar.  
- Evenveel tijd 
partijen horen, niet 
minder nabij. 

- evidente beslissing, 
twijfel bij zaken rond art. 
223, zelfde efficiëntie?  
- Ook vrees dat 
minderheidsgroepen 
minder snel toegang 
zullen vinden  + 
procedure veel formeler 
geworden voor burger 
- Nabijheidsfunctie, laag-
drempeligheid.  

- Nog geen 
negatieve 
ervaringen door 
overhevelingen. 
- Familierechter 
heeft minder 
tijd, minder 
debat 

- Idem art. 223 – 
niet meer zelfde 
betrokkenheid als 
bij vrederechter,  
minder tijd voor 
gemaakt nu (had 
bij vrederechter 
moeten blijven) 
- In begin niet zo 
toegankelijk, nu al 
beter en 
duidelijker  
 



 

IX
 

Verschillende 
werking 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Heeft niet met 
systeem te 
maken, is 
individueel 
- Ook in kamers 
minnelijke 
schikking veel 
verschil 

- Aantal magistraten heeft 
invloed op de werking 
- Geen probleem, recht 
spreken is altijd casuïstiek, 
gaat over mensen 
- Alles stroomlijnen is brug te 
ver 

- Elke RB eigen 
systeem, ook hvb. 
- Systemen geënt 
op wat vroeger 
bestond, nog veel 
werk om te 
uniformiseren  
- problematiek: 
eenduidigheid naar 
rechtzoekende toe. 

- Iedereen heeft zijn 
eigen werkwijze 

 - is een 
probleem 
- Verschil KMS = 
geen probleem. 
- Niet 
aangenaam 
voor advocaat 
dat het overal 
anders is 

Zorgt voor 
onduidelijkheid - 
maar doelstelling 
om transparanter 
te worden voor 
advocaten is 
verbeterd 

Hof van beroep 
 
 
 

  Nog geen 
duidelijkheid of 
hervorming de 
procedures bij hvb 
vertraagt 

Niet specifiek trager 
door hervorming –
wordt relatief snel 
ingeleid 

 Procedures 
voor hvb gaan 
niet trager door 
hervorming 

 

Openbaar 
ministerie 
 
 

Grote 
voorstander van 
aanwezigheid 
OM: inzage in 
strafdossiers 
(informatie)+ 
kunnen 
tussenkomen op 
manier die 
rechter niet kan 

- Risico dat hier verschillende 
werkingen tussen RB’en 
zullen ontstaan door wet 
potpourri – foute benadering, 
gaat zaken vertragen en 
mindere kwaliteit.  
- Aanwezigheid OM: voor 
informatie en om tussen te 
komen 

Aanwezigheid OM 
meerwaarde 
afhankelijk van 
materie – in zaken 
waar het nodig is 
zullen ze aanwezig 
blijven, maar kan 
besparing zijn 
(potpourri). In 
sommige zaken 
echt meerwaarde  

- In zoekende fase 
- Niet verplicht (ook 
niet met kinderen), 
wel keuze om daar 
altijd aanwezig te zijn.  
- Afhankelijk van 
materie 
- Belangrijk voor 
inzage strafdossiers. 
- Verschil in werking 
OM bij aanwezigheid 
tussen verschillende 
RB’en 

Geen meerwaarde in veel 
zaken 

Afhankelijk van 
zaak 
- Bij 
minderjarigen 
zitten ze er nog 
bij (<-> 
respondent D), 
meerwaarde 
daar 

- Aanwezigheid 
OM = positief 
- Wet potpourri – 
gevolgen nog 
onduidelijk 

Magistraten-
tekort 
 
 
 

 Te weinig rechters 
/magistraten in vergelijking 
met werklast, ook geen 
griffiers bijgekregen 
= grootste nadeel 

Magistratentekort, 
en geen extra 
gekregen  werk-
processen aan-
passen. Werkdruk is 
hoog, maar is 
laatste jaren al zo.  

Bij dergelijke grote 
hervormingen zouden 
extra magistraten 
voorzien mogen 
worden 

  alles hangt af van 
hoeveel rechters 
men heeft 

Hervorming 
justitie 
 
 

 Viel wel mee, maar had 
anders gekund, meest 
ongelukkige is blokkeren 
vacatures 

Familierechters zijn 
flexibel, heel veel 
hervormingen, niet 
aangenaam zo veel 
hervormingen na 
elkaar 

 Niet slim van dit zo snel 
na elkaar te doen – te 
veel tegelijk 

 invoering FRB  
chaotische start, 
onvoldoende 
voorbereid 



 

X
 

Toegankelijk-
heid, een-
vormigheid en 
soepelheid 

Respondent A 
Eerste aanleg 

Respondent B 
afdelingsvoorzitter 

Respondent C 
Hof van beroep 

Respondent D 
OM 

Respondent E 
Vrederechter 

Respondent F 
advocaat 

Respondent G 
Advocaat-
bemiddelaar 

Blijvende saisine 
 
 
 
 
 

Er wordt soepel 
omgesprongen met 
begrip ‘nieuwe 
elementen’ 

- Staat zal wel geld voor 
moeten betalen.  
- Eenvoudige manier 
om zaak snel terug 
aanhangig te maken 

- Is consequenter 
- Misbruik kan, maar 
hangt af van hoe daar in 
praktijk op gereageerd 
wordt 

- Bedoeling goed, 
maar mag geen 
misbruik van 
gemaakt worden 
- Partijen aan-
moedigen om eerst 
overeen te komen 
 

 Heel gemakkelijk 
+: snel terug 
beslissing 
-: geeft mensen 
weinig rust 

Regel van maar 1x 
rolrecht te 
betalen wordt 
niet gevolgd 

Persoonlijke 
verschijning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partijen moeten niet 
aanwezig zijn op 
inleiding – enkel bij 
inhoudelijke beslissing 
(volgt wet dus niet) 
 

- In Gent enkel 
persoonlijke 
verschijning op 
moment dat zaak 
behandeld wordt.  
- Men heeft niet 
nagedacht over 
consequenties om 
partijen altijd aanwezig 
te laten zijn – geen 
inleidingskamer 

- Bemiddeling/KMS kan 
men pas echt laten 
werken als men de 
partijen ziet, goed om te 
toetsen welk traject beste 
is voor de partijen 
- In hvb Gent kiest men 
wel voor inleidingskamer 
- Voor sommige zaken is 
persoonlijke verschijning 
overbodig  
 

In Gent enkel 
aanwezig als er echt 
gepleit wordt – 
beter dan altijd 
komen, bv. om niet 
altijd verlof te 
moeten vragen aan 
werkgever 

Verruiming is 
goed, geen 
ervaring met 
praktijk, maar als 
je het goed doet 
kan dit niet te 
ruim zijn 

- Elke RB eigen 
regels  
- Moeten 
aanwezig zijn als 
er effectief beslist 
wordt, anders 
niet zinvol 

- Verschil tussen 
RB’en 
- Heel slechte 
zaak (verlof, alles 
loopt uit) –wel 
noodzakelijk op 
moment 
inhoudelijke 
beslissing 

Familiedossier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel theorie, weet niet 
of alles tussen 2 
partijen daar in praktijk 
in zit. Weet niet of het 
noodzakelijk is dat alles 
in dossier zit, kan voort 
met wat er nu inzit 

- Interessant voor 
rechter, alle info ter 
beschikking, 
voorgeschiedenis 
- Niet evident: bv. 
grootouders die 
opduiken  inzage?  
- Concrete inhoud ook 
niet duidelijk 
 

In hvb krijgen ze niet 
volledige familiedossier 
te zien.  
Concrete inhoud is niet 
duidelijk (bv.. horen 
minderjarigen) 

Principe = goed, 
maar inhoud niet 
altijd even duidelijk 

 Heeft daar niet 
veel mee te zien 

Één familie-één 
dossier is niet 
evident als bv. 
grootouders erbij 
komen 

Territoriale 
onveranderlijk-
heid 
 
 
 

- Nog niet veel ervaring 
-Informaticasysteem 
- Probleem bij 
verhuizen 

Nog te vroeg, denkt dat 
principe wel goed is. 

 - Duidelijker, maar 
soms discussie 
- Probleem bij 
verhuizen 

- Goed principe 
- Zelden zo ver uit 
elkaar gaan 
wonen 

Goed principe 
+ en - = altijd bij 
zelfde rechter, 
rechter kan je niet 
liggen 

- Problemen 
moeten nog 
bovenkomen 
- Probleem 
verhuizen 



 

X
I 

Horen van 
minderjarigen 
 
 
 
 
 

 - Gaat zeer ver 
- Geen voorstander van 
alles vertrouwelijk te 
doen 
 

 Goed dat kinderen 
nu niet telkens 
opnieuw door 
verschillende 
rechters moet 
gehoord worden.  

- Verbetering: 
verplicht horen 
niet altijd goed 
(enkel bij nood 
van kind zelf) 
- Opleiding voor 
rechter voorzien 

   

 Procedure  Brief = ingewikkelder en 
administratieve last, 
was niet nodig in Gent 

  - Invullen op brief: 
wat één v.d. ouders 
zegt, zet kinderen 
onder druk 
- Psychologische 
drempel. 

- Misschien nog 
informelere 
toegang voorzien 
(bv. elektronisch) 
 

Brief vergroot 
toegang tot FRB 

Brief: tijd 
verloren. Loopt 
behoorlijk 
Kinderen niet te 
vlug laten horen 
(parentificatie) 

 Enkel rechter 
zelf aanwezig 
bij horen 

 - Geen voorstander van 
vertrouwenspersoon, 
magistraat moet 
vertrouwen wekken 
- Meerwaarde OM 
zwaar onderschat 

Nooit kind gehoord met 
OM zoals in 1

ste
 aanleg. 

Vertrouwenspersoon al 
dan niet toelaten is 
moeilijke vraag. Maar 
indien nodig kan het –
casuïstisch bekijken  

Vindt het nadeel 
dat OM niet bij 
horen aanwezig is, 
OM mist nu de 
context 

Aanwezigheid 2
de

 
persoon bij horen 
niet noodzakelijk 

Niemand 
aanwezig bij 
horen 
(voorstander voor 
vertrouwens-
persoon, aan-
wezigheid OM) 

Jammer dat er 
geen 
vertrouwens-
persoon bij mag 
zijn, ook 
aanwezigheid OM 
was nuttig 
(tweede mening) 

Snelheid 
verschijnen voor 
de rechter 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vroeger uitspraken 
gefaseerd, nu mensen 
te snel voor rechter 
- Niet goed omwille v.d. 
emotie  
- Procedure lang door 

lange wachttijden 
omringende diensten 

Binnen 15 dagen 
verschijnen voor 
rechter: klopt min of 
meer 

   Vlotter bij de 
rechtbank dan 
vroeger  meer 
mensen geraken 
bij rechter = 
positief: meer 
geneigd om te 
onderhandelen/ 
oplossing te 
zoeken 

Lukt niet altijd, 
wel grotere 
inspanningen = 
positief 
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Specialisatie  Respondent A 
Eerste aanleg 

Respondent B 
Afdelingsvoorzitter 

Respondent C 
Hof van beroep 

Respondent D 
OM 

Respondent E 
Vrederechter  

Respondent F 
advocaat 

Respondent G 
Advocaat- 
bemiddelaar 

Specifieke 
vakkennis 
 
 
 
 

Nog steeds rechters 
met eigen specialisatie 
 doorverwijzen 
 

Er wordt nog steeds 
doorverwezen naar 
gespecialiseerde 
rechters (om 
dienstverlening 
inhoudelijk te 
garanderen). 

Niet alles komt bij 
dezelfde rechter 
Positief dat het nu 
meer gespecialiseerd 
is, familierechtbank is 
een gespecialiseerde 
instantie.  

 Onderbezetting + 
continue doorgroei en 
verplaatsing van 
rechters  geen 
constantheid die vereist 
is  

Elke rechter 
specialiseert zich 
nog steeds in 
bepaalde delen  = 
geen probleem, 
anders misschien 
niet onderbouwde 
beslissingen 

Nog steeds 
specialisatie per 
rechter 

Opleiding IGO 
 
 
 
 
 
 

Goed Opleiding volstaat – 
was heel rudimentair 
maar is men nu volop 
mee bezig – focus lag 
te veel op juridische en 
te weinig op 
psychologische 
technieken, 
communicatievaardig-
heden 

 Veel specialisatie 
nodig, dus goed dat 
er opleiding is 

Specifiek iets, goed dat 
rechters dus gevormd 
worden 

  

Zetelende 
rechter 

 Juiste persoonlijkheid 
nodig 

 Veel afhankelijk van 
rechter tot rechter 

Juiste rechter op juiste 
stoel 

Ene rechter doet 
het beter dan 
andere 

 

Verschillende 
uitspraken 
 
 
 
 
 

Waren niet echt 
tegenstrijdige 
uitspraken, maar 
uitspraken in 
verschillende fase 

Verschillende rechters 
en dus ook 
verschillende visies 

Er is altijd andere 
mening mogelijk – nu 
nog steeds mogelijk 
want niet alles komt 
bij dezelfde rechter 

Kon zijn dat 
verschillende 
rechters 
verschillende visie 
hadden – dit wordt 
nu voorkomen 

- Ervaring was dat 
verschillende trajecten 
meestal tot dezelfde 
oplossing leidden 
(telkens voortbouwen 
op vorige beslissing) 
- Verbetering alles bij 
zelfde rechter nu 

Wel sprake van  
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Bemiddeling 
en 
minnelijke 
schikking 

Respondent A 
Eerste aanleg 

Respondent B 
Afdelingsvoorzitter 

Respondent C 
Hof van beroep 

Respondent D 
OM 

Respondent E 
Vrederechter  

Respondent F 
Advocaat  

Respondent G 
Advocaat-
bemiddelaar 

Respondent H 
Bemiddelaar  

Kamers voor 
minnelijke 
schikking 

 
 

 
 
 

Draait in Gent 
redelijk goed 
(4 rechters), 
er wordt veel 
gebruik van 
gemaakt 

- Absoluut 
verbetering.  
- Wekelijks zetelen 
 

Positief t.o.v. 
KMS 

 Afhankelijk van 
rechter en hoeveel 
ruimte er voorzien 
wordt 

- Één v.d. 
pluspunten v.d. 
hervorming 
- Akkoord dat hier 
bereikt wordt, is 
meer gedragen 
door partijen 

- Vindt dit een 
zeer goede 
uitvinding  
- Vindt KMS nog 
ondergewaar-
deerd 

Sceptisch t.o.v. KMS 

 Werklast  Wel werklast, 
maar geen 
probleem in 
Gent 

Geen gebrek aan 
mankracht of 
middelen voor KMS 

 Extra werklast, 
geen extra 
rechters, maar 
werkbaar 

    

 Verwijzing  Beide partijen 
moeten 
akkoord zijn 
voor 
verwijzing 
naar KMS 

Juridisch niet 
volledig duidelijk of 
rechter doorver-
wijzing naar KMS 
kan opleggen, 
gebeurt niet in Gent 

Kan ambtshalve 
naar doorver-
wezen worden 
volgens wet – 
kan zelfs met 
succes gebeuren 

  Rechter kan 
verwijzing naar KMS 
opleggen (dus ook 
als partijen niet 
akkoord zijn) 

  

 MS en 
advocaten 

     - Maakt veel 
gebruik van KMS, 
gaat het ook 
voorstellen – rol 
advocaat 
- Advocaten maken 
meer gebruik van 
KMS dan van 
bemiddeling 

Rol advocaat bij 
leren kennen 
KMS + 
advocaten 
zouden er nog 
meer gebruik 
van mogen 
maken 

 

 MS en OM    OM nooit 
aanwezig in 
KMS 
(vertrouwelijk-
heid), wel 
advies, wet was 
hier voor 
discussie 
vatbaar  
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 Bemidde-
ling vs. KMS 

 Opletten om niet te 
forceren (te snel 
forceren: komen 
terug) 

  niet vergelijkbaar 
met 
buitenjustitiële 
bemiddeling 

Rechter die 
bemiddelt is andere 
dynamiek want 
heeft wel wat gezag 

 - definitie MS – diverse 
invulling = willekeur 
- Vindt KMS heel 
dubbel: investeren in 
bemiddeling én in MS, 
waarom niet enkel in 
bemiddeling?  
- KMS: pseudo-
bemiddeling– vormen 
van druk die kans op 
weloverwogen 
beslissing verkleinen 
- Opleiding KMS 
 

 Zetelende 
rechter 

    Afhankelijk van 
rechter: moet 
juiste 
ingesteldheid 
hebben 
 

 Alles staat of 
valt met welke 
rechter zetelt 
voor KMS 

afhankelijk van RB en 
rechter. 

 MS voor 
hof van 
beroep 

  Procesmoeheid 
kan zowel in 
voordeel als 
nadeel spelen 
van bereiken MS 

  KMS in hvb: op 
dergelijk niveau 
moet je eens 
kunnen beslissen 

KMS hvb: 
mensen komen 
hier vanuit 
procesmoeheid, 
maar kan nog 
werken  
 

 

 Overig Goed 
bijhouden of 
rechter ooit in 
KMS heeft 
gezeteld, dan 
mag je niet 
ten gronde 
zetelen. 
Opletten dat 
zo geen tekort 
aan rechters 
ontstaat 
 
 

Heel goed dat 
rechter in KMS niet 
meer mag zetelen 
ten gronde. 

   Deelakkoord uit 
KMS kan niet 
meegenomen 
worden naar 
behandelen zaak 
ten gronde 

Goede 
uitvinding 
omdat rechter 
hier zeker niet 
zetelt in de zaak 

Grote verschillen 
tussen rechtbanken: 
zorgt voor 
onduidelijkheid 
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Informatie-
verplichting 
 
 
 
 
 
 
 

Niet veel 
effect 

- Mensen lezen dat 
niet, te veel 
informatie is niet 
goed, taak v.d. 
magistraat om te 
begeleiden  
- Informatieplicht is 
niet realiseerbaar 

 Denkt dat veel 
mensen het niet 
lezen, maar 
kent de praktijk 
niet echt 

Enkel folder geven 
is niet genoeg – op 
actieve manier 
info geven 

Beetje dode letter, 
denkt dat weinig 
rechters tijd nemen 
om bemiddeling 
volledig uit te 
leggen 

  

Verplichte 
informatie-
sessie 
 
 
 

Weet niet of 
mensen daar 
tijd voor 
zouden 
maken – niet 
zeker van idee 

Geen voorstander, 
zie informatieplicht 

 Goed idee, 
kennismaken 
zodat ze weten 
wat het inhoudt 
- aanmoediging 

- Geen voor-
stander = tijd-
verlies, kosten 
zonder return.  
- Aanvoelen per 
dossier of het 
meerwaarde is en 
dan info/ 
stimuleren 

Nog te vroeg 
(emotie), voor 
sommigen goed 
idee, voor anderen 
net niet, kan niet 
zomaar voor 
iedereen opgelegd 
worden 

Was hier 
voorstander 
van, maar  
advocaten 
zouden ook alle 
wegen moeten 
kunnen 
uitleggen 

Goed idee. Niet 
bemiddeling 
verplichten, wel gratis 
sessie 
trajectbemiddeling 
(meer dan 
informatiesessie). Net 
in begin als er nog 
emoties zijn, zou 
bemiddelaar verschil 
kunnen maken. 

Bemiddeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedragen 
oplossing 
door 2 
partijen = 
beter 

- Zit niet echt in 
onze natuur 
- Naar doorver-
wezen als rechter 
aanvoelt dat zaak 
voor bemiddeling 
vatbaar is, niet 
forceren, soms 
staan mensen niet 
meer open om te 
onderhandelen 

Gelooft in het 
nut van 
bemiddeling –
Mag nog meer 
op ingezet 
worden (bv. 
FiTTiF),  

Meer kennis op 
voorhand 

Voor sommige 
zaken heel grote 
meerwaarde, voor 
andere net niet 
omdat het bij RB 
sneller zal gaan, 
bemiddeling 
vraagt tijd 

Bemiddelde 
oplossing = meer 
gedragen 
 

Verplichte 
bemiddeling op 
voorhand is 
gemiste kans 

 

 Bekend-
making 

Overheids-
campagne om 
te promoten 

Er zijn advocaten 
die bemiddeling 
tegenhouden 

 Wordt 
voldoende 
uitgelegd aan 
partijen als 
rechter denkt 
dat probleem 
kan opgelost 
worden via 
bemiddeling 

 - Nog niet veel 
kennis bij 
rechtzoekenden 
- advocaten: meer 
doorverwijzen naar 
KMS dan naar 
bemiddeling 

- advocaten die 
onderhandelen 
i.p.v. 
procederen: 
even waardevol 
als bemiddeling 
- reden 
bekender 
worden: geen 
btw 

- Weg naar 
bemiddeling wordt via 
verschillende wegen 
gevonden.  
- Bekendmaking 
bemiddeling kan wel 
nog veel beter. 



 

X
V
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 evolutie Evolutie: 
steeds meer 
beroep op 
gedaan– heeft 
niet te maken 
met wet, 
evolutie = 
maatschappe-
lijk 

 Evolutie in 
wetgeving om 
steeds meer te 
gebruiken, ook 
door deze wet. 

    - Drukke agenda, nog 
steeds even druk – niet 
echt verschil door wet. 
- Er wordt in tegendeel 
misschien zelfs minder 
beroep gedaan op 
rechterlijke 
bemiddeling door 
KMS. 

FiTTiF project - 
trajectbemiddel
ing 
 
 
 

Idee 
bemiddeling 
wordt zo aan 
de man 
gebracht - 
positief 

 Geeft aandacht 
aan verschillende 
oplossingswegen 

   Verplichte 
trajectbemidde-
ling zou goede 
zaak zijn (zie 
onder) 

- Belangrijk om te 
weten of in KMS tot 
goede akkoorden 
gekomen wordt 
- Algemeen: belangrijk 
dat er geïnformeerd 
wordt over mogelijke 
oplossingswegen  
- Verplichte 
trajectbemiddeling 

 

 

  


