
Infomoment familierechtbank - balie
26 januari 2023

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Antwerpen – Mechelen - Turnhout



1 jaar participatiemodel

Belang van het kind = gemeenschappelijk belang van beide
ouders

4 pijlers:
• Onderhandeling
• Bemiddeling
• KMS
• Hulpverlening

Charter:
• Sereen en oplossingsgericht debat
• Schriftelijke procedure
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1 jaar participatiemodel
(voorlopige) cijfers

• 18% van de zaken op inleiding wordt nog rechtstreeks naar een
pleitzitting verwezen (daling!)

• 23% van de zaken op inleiding gaat rechtstreeks naar een opvolgkamer
of KMS in volgende verhouding:
KMS : 10% 
Opvolgkamer : 13%  (stijging!) waarvan voor
Onderhandeling : 66% (stijging!) 
Bemiddeling : 20% 
Hulpverlening : 6% 
Voorbereiding KMS : 8% 

• In 12% van de zaken op inleiding wordt afgesloten met een volledig
akkoord

• Rest = verstekken, echtscheidingen, uitstellen

Op in de inleidingskamer zien we volgende cijfers:

• 22% van de zaken wordt verwezen naar een pleitkamer
• 10% van de zaken wordt verwezen naar een KMS 
• 14% van de zaken wordt afgesloten met een volledig akkoord
• Rest = uitstellen omdat onderhandeling, bemiddeling of hulpverlening 

goed loopt

Op de opvolgkamer zien we volgende cijfers:
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1 jaar participatiemodel: feedback van de balie



Overzicht van de 
organisatie en afspraken
in de afdeling Antwerpen



• AF1 
o maandag: inleiding: eerst de zaken zonder OM, voor uitgestelde zaken wordt een

richtuur meegedeeld
o donderdag: vastgesteld uur

• AF2    vastgesteld uur

• AF3
o maandag: vastgesteld uur (vanaf 11 uur inleidingen)
o Dinsdag: in blokken (9-9:30-10-11 uur)
o Donderdag: in blokken (9-10-11 uur)

• AF5:  vastgesteld uur

• AF8 : in blokken (9-10-11 uur)

• AF9: 
o Met OM = elke woensdag en elke 1ste maandag, elke 2de dinsdag, elke 4de 

donderdag en elke 2de vrijdag van de maand: op vastgesteld uur (9-9.20-9.40-
10-10.20-10.40-11-11.20-11.40-12 uur)

o Zonder OM = elke maandag (behalve 1ste van de maand), elke dinsdag (behalve 
2de van de maand), elke donderdag (behalve 4de van de maand) en elke vrijdag 
(behalve 2de van de maand): in blokken (9-10-11 uur)

LET OP: 48 u voor zitting worden richturen gecommuniceerd:
https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl.

• AF10 : in blokken (9-9.30-10-10.30-11-11.30-12 uur)
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Organisatie 
Concrete werkwijze van de verschillende kamers in 
de afdeling Antwerpen



Inleidingskamers AF10

• Persoonlijke verschijning = wettelijke plicht,  afwijken kan slechts in uitzonderlijke gevallen (art. 1253ter/2    
GerWB).  Uitzonderingen zie charter + modelformulieren:
 Akkoord kort uitstel
 Akkoord KMS na voorbereidend gesprek
 Akkoord opvolgkamer voor onderhandeling, bemiddeling, voorbereiding KMS, hulpverlening
 Akkoord 747 na bemiddeling of KMS  

• Plicht van de rechter om ouders te horen over de wijze waarop ze getracht hebben om het geschil op 
minnelijke wijze op te lossen voor de inleiding van de zaak, en om vast te stellen of een minnelijke oplossing
overwogen kan worden (art. 1253ter/1 GerWB).  Concreet : kan er nog onderhandeld, bemiddeld, geschikt
worden of een oplossing bereikt worden met hulpverlening?

• Dringende zaken zullen altijd behandeld worden, in andere gevallen wordt traject bepaald.

• Tip : informeer bij dringende dagvaardingen zelf het parket.

• Wachttijden zijn een probleem :
 Wees zelf op tijd
 Handel zelf zo veel als mogelijk schriftelijk af
 Digitaal zittingsmanagement wordt uitgetest
 In september hopelijk meer ruimte op inleidingen
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Opvolgkamers AF8
• Inleidingsrechter = opvolgrechter

• Opvolgkamer = huiswerkkamer : rechter volgt ouders op die 
gaan onderhandelen, bemiddelen, KMS voorbereiden, 
hulpverleningstraject volgen

• Schriftelijke afhandeling = regel, zie charter :
 Homologatie akkoord
 Akkoord verwijzing KMS na voorbereidend gesprek
 Akkoord uitstel voor verdere onderhandeling, bemiddeling, hulpverlening
 Akkoord 747 indien op inleiding vrijgesteld van persoonlijke verschijning

• Behandeling van dringende vorderingen kan altijd op 
voorwaarde dat ouders persoonlijk verschijnen

• Opvolging bemiddeling/hulpverlening op korte termijn kan, 
om loutere opstart van bemiddeling/hulpverlening op te volgen

• Horen kinderen kan uitzonderlijk

• Wachttijden worden nauwlettend opgevolgd
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Pleitkamers AF9

• Zittingsmanagement zie charter : rechter geeft na voorbereiding
dossier richtpleituren, zaken die 1 week voor zitting niet in staat zijn, 
kunnen naar het einde van de zitting worden geplaatst
 Op vraag van de balie
 Help de rechter door uiterlijk 1 week voor de zitting in staat te

stellen/intenties kenbaar te maken, bv : wij werken aan een
akkoord = rechter moet geen pleittijd voorzien

• Wachttijden zijn een probleem:
 Wees zelf op tijd
 Verbetering op komst : instroom daalt tgv opvolgkamers + 2 extra 

pleitzittingen per maand tov vorig jaar
 Vaste pleituren voor OM-zittingen
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Vernieuwing AF9 
OM-zittingen

• Zittingen AF9 zonder OM : geen verandering, werking per 
tijdsblok + pleitrichturen zie charter :

• elke maandag (behalve 1ste van de maand), 
• elke dinsdag (behalve 2de van de maand), 
• elke donderdag (behalve 4de van de maand) en 
• elke vrijdag (behalve 2de van de maand)

• Zittingen AF9 met OM  : vernieuwing, pleiten op vastgestelde 
uren :

• elke woensdag en 
• elke 1ste maandag, 
• elke 2de dinsdag, 
• elke 4de donderdag en 
• elke 2de vrijdag van de maand

• Overzicht zie website
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Schikkingskamers AF11

KMS-formulier = geen doel op zich maar een 
middel,  bedoeling = efficiënter werken :

• Niet de bedoeling om reeds bereikte akkoorden te
notuleren

• Beter informeren van partijen, zodat er minder last 
minute afgemeld wordt

• Quasi 1 zaak op 3 kon niet doorgaan in het verleden: 
zonde van de voorziene tijd

Resultaten na 1 jaar KMS-formulier : 

• last minute afmeldingen zijn drastisch gedaald
• Overeenkomsten kunnen schriftelijk worden neergelegd 

op inleidings- of opvolgkamer
• Partijen kunnen sneller terecht op de KMS 11



Onthoud

12

AF10
Inleidingskamer

AF9
pleitkamer

AF11
KMS

AF8
Opvolgkamer

Regel
=

PERSOONLIJKE 
AANWEZIGHEID

Regel
=

PERSOONLIJKE 
AANWEZIGHEID

Regel
=

SCHRIFTELIJK

Schriftelijke 
procedure mogelijk

Zie hierboven

Altijd 
PERSOONLIJKE 

AANWEZIGHEID 
vereist

PERSOONLIJKE 
AANWEZIGHEID 
als DRINGENDE
regeling gepleit 

wordt

poging tot gesprek 
vereist

Voorbereidend 
gesprek vereist

Huiswerk! 
(onderhandeling, 

bemiddeling, hulp, 
voorbereiding KMS)



Overzicht van de 
organisatie en afspraken
in de afdeling Mechelen



• MF1 (EOT): schriftelijk om de twee weken op donderdag om 14 uur

• MF2 (KMS): elke donderdag om 10, 11 en 12 uur

• MF3 (zonder minderjarigen): eerste en derde donderdag van de 
maand, alles om 9 uur, het merendeel wordt schriftelijk in beraad 
genomen

• MF4 (vereffening en verdeling): elke dinsdag, alles vastgesteld om 9 
uur

• MF5 (kinderkamer): elke woensdag. Pleitzaken in een blok om 9 uur 
en een blok om 10 uur. Inleidingen in een blok om 11 uur

• MF6 (kinderkamer): idem als MF5

• MF7 (kinderkamer): idem als MF5 en 6, maar zetelt op 
donderdagvoormiddag

• MF8 (overige, adopties, burgerlijke stand, nietigverklaringen enz.): 
elke donderdag behalve een eventuele vijfde donderdag van de 
maand, alles vastgesteld om 14 uur

• MF9 (beroep collocatie): donderdag om 13.30 uur (indien nodig)
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Organisatie
Concrete werkwijze van de verschillende kamers in 
de afdeling Mechelen



Overzicht van de 
organisatie en afspraken
in de afdeling Turnhout



Zittingen Turnhout Familiekamer TF1 op maandag

• 09.00 uur inleidingen en opvolgingskamer

• 09.15 uur pleitzaken + EOT

Zittingen Turnhout Familiekamer TF2 op donderdag (weken 1 en 3)

• 09.00 uur inleidingen en opvolgingskamer

• 09.15 uur pleitzaken

Zittingen Turnhout Familiekamer TF2N op maandag (weken 1 en 3)

• 12.00 uur pleitzaken

Zittingen Turnhout Familiekamer TF3 op donderdag (weken 2 en 4)

• 09.00 uur inleidingen en opvolgingskamer

• 09.15 uur pleitzaken

Zittingen Turnhout Familiekamer TF4 op maandag, woensdag (week 1 en 3), donderdag en vrijdag

• 09.00 uur inleidingen en opvolgingskamer

• 09.15 uur uitstellen door de rechter zelf (bv. akkoorden, enkel ES, …)

• 09.30 uur pleitzaken

• 10.30 uur pleitzaken, waaronder zaken met OM + huisverboden

• 11.30 uur pleitzaken, waaronder adoptie

• 11.45 uur uitstellen in hoogdringende zaken

Zittingen Turnhout KMS-kamer TF6 op dinsdag en vrijdag

• 09.00 uur behandeling zaak moo KMS akkoord

• 09.45 uur behandeling zaak moo KMS akkoord

• 11.00 uur uitstellen door de rechter zelf

Zittingen Turnhout Familiekamer TF7 op maandag

• 12.00 uur pleitzaken

Zittingen Turnhout Familiekamer TF10 op vrijdag (uitgezonderd week 4)

• Zaken zijn vastgesteld op vast uur
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Organisatie 
Concrete werkwijze van de verschillende kamers in 
de afdeling Turnhout



1 jaar
participatiemodel OM aan het woord
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DANK VOOR UW AANDACHT
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