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EEN ALTERNATIEF VOOR EEN
GERECHTELIJKE

PROCEDURE

Wat is de KMS? 

De rechter heeft de opdracht om partijen
te verzoenen. De arbeidsrechtbank heeft
daarom de Kamer voor Minnelijke
Schikking (KMS) opgericht. Een
beroepsmagistraat en twee rechters in
sociale zaken, zullen samen met de
partijen proberen een oplossing uit te
werken voor hun geschil.  

digitaal via e-deposit:
https://access.eservices.just.fgov.
be/edeposit/nl/login

per post of persoonlijk aan de
griffie van de Arbeidsrechtbank
Antwerpen, Bolivarplaats 20/5,
2000 Antwerpen

Het verzoekschrift KMS vindt u online
terug op de website van de
arbeidsrechtbank Antwerpen: 

https://www.rechtbanken-
tribunaux.be/nl/arbeidsrechtbank-
antwerpen/documents

U vult het verzoekschrift in en bezorgt
het:

De griffie nodigt de partijen vervolgens
uit om te verschijnen voor de KMS.

HOE DOET U EEN BEROEP
OP DE KMS?



WAAROM ZOU U HIERAAN
MEEWERKEN?

WIE KAN EEN BEROEP
DOEN OP DE KMS?

Zowel een werknemer als een werkgever
kan het initiatief nemen om een geschil
voor te leggen aan de KMS. De partijen
kunnen zich bij de KMS laten bijstaan
door een advocaat of vakorganisatie. 

KAN U OM HET EVEN WELK
GESCHIL AAN DE KMS
VOORLEGGEN?

Nee. De KMS kan enkel een verzoening
nastreven in geschillen over arbeiders- of
bediendencontracten. Geschillen in
verband met uitkeringen (werkloosheid,
ziekte, pensioenen, leefloon,…),
arbeidsongevallen en beroepsziekten, en
de collectieve schuldenregeling kunnen
niet worden voorgelegd. 

BENT U VERPLICHT OM  UW
GESCHIL AAN DE KMS VOOR TE
LEGGEN?

Nee. Een poging tot verzoening is gebaseerd
op vrijwilligheid. Het is nog altijd mogelijk om
een zaak bij de rechtbank in te leiden zonder
ze eerst aan de KMS voor te leggen.

U HEBT AL EEN ZAAK
LOPEN BIJ DE
ARBEIDSRECHTBANK. KAN
U NOG EEN BEROEP DOEN
OP DE KMS?

Ja. Als alle partijen akkoord gaan en
zolang de zaak niet in beraad is genomen,
kan een lopende procedure worden
geschorst om via de KMS alsnog een
poging tot verzoening te ondernemen.  

Vertrouwelijkheid: de rechters die
trachten de partijen te verzoenen in de

KMS, zullen nooit zetelen in een procedure
tussen dezelfde partijen. Alles wat wordt
gezegd in de KMS is vertrouwelijk. Enkel

wanneer de partijen een akkoord
bereiken, zal een proces-verbaal van

minnelijke schikking deel uitmaken van
het dossier. 

Kosteloos: er is geen rolrecht
verschuldigd en er zijn evenmin andere
proceskosten, zoals een
rechtsplegingsvergoeding.  

Snel, laagdrempelig en informeel: u vult
een standaard verzoekschrift in dat

online beschikbaar is en dient dit in via
e-deposit. Het verzoekschrift kan ook

op de griffie worden neergelegd of
worden opgestuurd. Vervolgens roept
de griffie de partijen op in verzoening.
De zitting is niet openbaar, maar gaat

door in raadkamer.  

De expertise van de rechters en het
neutrale terrein kunnen een positieve
invloed hebben op het bereiken van een
akkoord. De partijen behouden zelf de
controle over het verloop van de
verzoeningspoging. Zij kunnen deze
altijd stopzetten. Bij een akkoord is de
kans op vrijwillige naleving groter.

SCHORST DE PROCEDURE VOOR
DE KMS DE VERJARING?

Nee. De opstart van de procedure voor
KMS schorst de verjaring niet. Pas dus op!
Het arbeidsrecht kent heel korte
verjaringstermijnen (in sommige gevallen
slechts één jaar na het einde van de
arbeidsovereenkomst). Als het geschil
verjaard is, kan de rechter er niet meer
over oordelen.

IS HET AKKOORD AFDWINGBAAR? 

Ja. Een akkoord wordt vastgelegd in een
proces-verbaal van minnelijke schikking,
dat dezelfde waarde heeft als een
vonnis.  Als het akkoord  niet vrijwillig
nageleefd wordt, kan u dit afdwingen via
de gerechtsdeurwaarder.


