
VEELGESTELDE VRAGEN VAN KINDEREN 

 

Mijn ouders moeten naar de familierechtbank voor een rechtszaak. Wat betekent dat juist?  

 

Als je ouders uit elkaar gaan, dan moeten er een aantal beslissingen worden genomen, bv. 

over wie er in de woning mag blijven wonen of over de verblijfsregeling of de financiële 

regeling (dit wil zeggen wat en hoeveel elke ouder moet betalen) van de kinderen. Als het hen 

niet lukt om tot een akkoord komen, dan moet de familierechter deze beslissingen nemen. 

 

Als je ouders al een tijdje uit elkaar zijn en er ontstaat een discussie waar ze samen niet uit 

geraken, dan kunnen ook zij zich wenden tot de familierechter om voor hen de knoop door te 

hakken. Ook dit kan gaan over de verblijfsregeling van de kinderen of de financiële regeling.  

 

Ik heb een infobrief van de familierechter ontvangen. Wat moet ik nu doen?  

 

De familierechter stuurt je deze brief omdat ze graag wil weten of je met haar wil spreken. 

Eerst en vooral moet je je afvragen of je graag met de rechter wil spreken of niet. Je mag dit 

zelf beslissen. Het is geen verplichting. We zijn benieuwd naar je antwoord, dus laat het ons 

even weten via het invulstrookje dat je via een mailtje of een briefje terug kan sturen naar het 

onderstaande adres.  

 

Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen met een datum voor een gesprek met de familierechter, 

maar ik wil niet met de familierechter spreken. 

 

Dat is geen probleem, maar stuur ons even een mailtje of een briefje om te zeggen dat je niet 

zal komen. Dat kan op het onderstaande adres. 

 

Ik wil graag spreken met de familierechter; wat moet ik daarvoor doen?  

 

Als er een rechtszaak tussen je ouders bezig is en je wil graag gehoord worden, stuur ons dan 

een mailtje of een briefje naar het onderstaande adres. 

 

 

 

 



Ik wil graag spreken met de familierechter, maar er is op dit ogenblik geen rechtszaak lopende 

tussen mijn ouders; wat moet ik doen?  

 

Praat met je ouders. Als dat moeilijk is voor jou, praat dan met een (zorg)leerkracht of een 

andere volwassene die je vertrouwt. Als er geen rechtszaak bezig is, dan kan de familierechter 

namelijk niet met jou spreken. Het is aan één van je ouders om de rechtszaak op te starten.  

 

Ben ik verplicht om te antwoorden op alle vragen van de familierechter?  

 

Helemaal niet. Als je niet wil antwoorden, dan is dat geen probleem. De familierechter vindt 

dat helemaal niet erg. Ze schrijft dan gewoon in het verslag dat je liever niet wilde antwoorden 

op de vraag.  

 

Gaan mijn mama en papa weten wat ik aan de familierechter heb verteld?  

 

Ja. De familierechter is verplicht om een verslag te maken van haar gesprek met jou. Je ouders 

en hun advocaten kunnen dat lezen. Als je iets wilt vertellen dat wat moeilijk ligt voor jou of 

bij je ouders, meld dit dan aan de familierechter en dan zal zij met jou bekijken hoe dit het 

beste wordt verwoord in het verslag. 

 

Mag ik de familierechter zelf ook vragen stellen over de rechtszaak?  

 

Zeker, maar op sommige vragen zal de familierechter niet kunnen antwoorden, bv. wat ze zal 

beslissen. Daarvoor moet ze eerst nog je ouders en hun advocaten horen. 

 

Ik ben meer dan 12 jaar, maar ik kreeg toch geen uitnodiging voor een gesprek met de 

familierechter. Hoe komt dat?  

 

Als je ouders een akkoord hebben bereikt over de verblijfsregeling of hun discussie beperkt 

zich enkel tot de financiële regeling, dan krijg je normaal gezien geen uitnodiging van de 

rechter. Wil je toch graag een gesprek met de familierechter, stuur ons dan een mailtje of een 

briefje naar het onderstaande adres.  

 

 

 

 



Waarom worden mijn broer of zus wel gehoord door de familierechter en ik niet?  

 

Als de discussie tussen je ouders enkel gaat over je broer of zus en niet over jou, dan kan het 

zijn dat enkel je broer of zus wordt gehoord. Wil je toch graag een gesprek met de 

familierechter, stuur ons dan een mailtje of een briefje naar het onderstaande adres.  

 

Als je nog geen 12 jaar bent, dan krijg je niet automatisch een infobrief of een uitnodigingsbrief 

van ons. Wil je toch graag een gesprek met de familierechter, stuur ons dan een mailtje of een 

briefje naar het onderstaande adres.  

 

Ik ben niet akkoord met de verblijfsregeling die mijn ouders onderling zijn overeengekomen; wat 

moet ik doen?  

 

Praat er over met je ouders. Als dat te moeilijk is, praat dan met je (zorg)leerkracht of een 

andere volwassene die je vertrouwt. Als de rechtszaak nog bezig is en je wil er met de rechter 

over praten, stuur ons dan een mailtje of een briefje naar het onderstaande adres.  

 

Mag er iemand met me meegaan naar het gesprek met de familierechter?  

 

Eigenlijk mag er niemand anders aanwezig zijn tijdens het gesprek tussen jou en de 

familierechter. De familierechter kan een uitzondering maken, maar daar moet een goede 

reden voor zijn. Je laat het best op voorhand weten als je iemand wilt meenemen, wie dat is 

en waarom. Mama of papa, broer of zus, of andere familie of vrienden van je ouders mag je 

hoe dan ook niet meenemen.  

 

Voor kinderen die slechthorend zijn of geen Nederlands, Frans of Engels spreken, mag er een 

tolk meegebracht worden.  

 

Gaat de familierechter rekening houden met mijn mening?  

 

De familierechters vinden het belangrijk om jouw mening te kennen. Dat wil echter niet 

zeggen dat ze jouw mening zomaar zullen volgen. De familierechter luistert ook naar de 

mening van je ouders. Niet jij of je ouders, maar de familierechter neemt de beslissingen.  

 

 

 



Waar vindt het gesprek met de familierechter plaats?  

 

Het gesprek vindt plaats in een lokaaltje op de tweede verdieping van het gebouw van de 

rechtbank. Je neemt de lift naar het tweede verdiep. Dan zie je een deur met 

‘familierechtbank’. Aan het loket kan je laten weten dat je er bent. De griffier toont je dan 

waar de wachtzaal is. De familierechter komt je daar halen.  

 

Wie is er allemaal aanwezig tijdens het gesprek?  

 

Alleen jij en de familierechter zijn aanwezig, niemand anders.  

 

Wat gebeurt er na het gesprek met de familierechter?  

 

De griffier zorgt er voor dat het verslag van het gesprek in het dossier terechtkomt. Vanaf dan 

kunnen je ouders het lezen. Meestal volgt er enkele dagen of weken nadien een zitting. Dan 

bekijkt de familierechter samen met je ouders en hun advocaten hoe de procedure verder zal 

verlopen: komen je ouders tot een akkoord of niet? Zijn er bijkomende onderzoeken nodig of 

zal de familierechter de knopen moeten doorhakken?  

 

Draagt de familierechter een toga tijdens het gesprek?  

 

Zeker niet. We hebben wel een toga, maar die doen we alleen aan tijdens de zittingen, nooit 

daarbuiten.  

 

Ik ben een beetje bang of zenuwachtig voor het gesprek met de familierechter; mag ik ook een brief 

schrijven met daarin mijn mening?  

 

We begrijpen het als je bang of zenuwachtig bent, maar als je ons iets wilt vertellen, moet je 

zelf met ons komen spreken. Met een brief kunnen we geen rekening houden omdat we niet 

kunnen weten waar en wanneer je die brief hebt geschreven. Dit zorgt soms voor discussies 

en dat willen we liever vermijden.  

 

 

 

 



Kan het gesprek online doorgaan?  

 

Nee, dat kan niet. Bij een online gesprek weten we niet wie er allemaal bij jou in de kamer 

aanwezig is en of je wel echt vrijuit kan spreken. Daarom willen we graag dat je tot bij ons 

komt, zodat we zeker zijn van de omstandigheden van ons gesprek.  

 

Ik ben bang voor de reactie van mijn mama of mijn papa als ik aan de familierechter zou zeggen wat 

ik echt denk en graag wil; wat moet ik doen?  

 

Het is belangrijk dat je eerlijk bent met de familierechter en zegt wat je echt denkt en voelt, 

zodat de rechter er rekening mee kan houden. Soms betekent dat ook dat mama of papa dat 

niet fijn vinden, maar zij moeten jouw mening respecteren.  

 

Kan ik zelf de datum kiezen van het gesprek met de familierechter?  

 

Nee. Elke familierechter heeft een vaste dag die ze vrijhoudt om met de kinderen te praten in 

functie van haar agenda en de beschikbaarheid van het lokaal. Het zou kunnen dat je daardoor 

een paar lesuren of een hobby moet missen. We begrijpen dat dat vervelend is. De 

familierechters houden wel rekening met je examenperiodes, vakantiekampen, meerdaagse 

schoolreizen of reizen naar het buitenland. Lukt het toch echt niet om op het vastgelegde 

moment aanwezig te zijn, dan kan je dit laten weten met een mailtje of briefje naar 

onderstaand adres. De familierechter zal dan kijken of er een andere datum kan vastgelegd 

worden. Na het gesprek met de familierechter kan je een aanwezigheidsattest vragen.  

 

Wat voor mensen zijn familierechters?  

 

Familierechters hebben zoals alle rechters rechten gestudeerd en hebben zich nadien 

gespecialiseerd in het familierecht. Ze hebben een hart voor kinderen en jongeren en zijn het 

gewoon om met hen te praten. Momenteel zijn alle familierechters vrouwen.  

 

Neemt de familierechter na het gesprek onmiddellijk een beslissing? 

 

Nee. Voor ze een beslissing neemt, moet ze eerst ook nog je ouders en hun advocaten horen. 

 

 

 



Hoelang duurt de rechtszaak nog na het gesprek met de familierechter?  

 

Dat is heel moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van verschillende elementen, waar de 

familierechter niet altijd vat op heeft.  

 

De familierechter heeft een beslissing genomen waar ik niet blij mee ben; wat kan ik doen?  

 

Zelf kan je hier niets aan doen. Je ouders kunnen wel overwegen om hoger beroep aan te 

tekenen als ze het niet eens zijn met de beslissing van de familierechter. Weet dat de 

familierechter altijd de beslissing neemt waarvan ze denkt dat die het meest in jouw belang 

is. 

 

Vanaf welke leeftijd kan ik zelf beslissen over de verblijfsregeling?  

 

Vanaf je 18de verjaardag ben je meerderjarig en kan je zelf beslissen over je verblijfplaats en 

je contacten met je ouders.  

 

Ik heb gehoord dat ik vanaf 12 jaar zelf mag beslissen bij wie ik woon; klopt dat?  

 

Nee, dat klopt niet. Pas vanaf 18 jaar ben je meerderjarig en kan je zelf beslissen.  

 

Mijn grootmoeder en / of grootvader is een rechtszaak gestart om mij te kunnen zien; heb ik dan 

ook het recht om te spreken met de familierechter?  

 

Zeker. Normaal gezien krijg je dan ook een infobrief van de familierechter, maar je kan ook 

zelf aan de familierechter laten weten dat je graag met haar wil spreken.  

 

Ik ben meerderjarig en zou ook graag met de familierechter spreken; kan dat?  

 

Nee. Aangezien je meerderjarig bent, oefenen je ouders geen ouderlijk gezag meer over je uit 

en ben je dus volgens de wet volwassen. Dat wil zeggen dat ook de familierechter geen 

beslissingen meer over jou kan nemen, bv. over de verblijfsregeling. Dat bepaal je namelijk 

zelf. De familierechter kan wel nog oordelen over de financiële regeling, dit wil zeggen wat en 

hoeveel elke ouder moet betalen voor jou, maar dit is een kwestie tussen je ouders.  

 



Heb je nog andere vragen of zijn er nog bepaalde zaken onduidelijk? Laat het ons weten!  

 

Ons adres is:  

 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel 

Familierechtbank 

Quatre Brasstraat 13 

1000 Brussel 

Brussel.Rea.Familierechtbank@just.fgov.be 

 

 

De familierechters 
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