
INLEIDING FAMILIEZAKEN 

U bent opgeroepen om als PARTIJ te verschijnen voor de inleidingskamer van de 
familierechtbank Limburg ?  

Dit is op donderdag in Hasselt (6 I kamer) en op dinsdag in Tongeren (15de kamer) ! 

U bent verplicht op deze inleidingskamer in persoon te verschijnen in ALLE zaken bedoeld in art. 
1253ter/4 §2, 1° tot 4° , d.w.z. in de zaken aangaande: 

- de afzonderlijke verblijfplaats van de ouders/partners, 

- het ouderlijk gezag over de kinderen, 

- de verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact met de minderjarige kinderen, en 

- onderhoudsvorderingen (vorderingen tot betaling van onderhoudsgeld). 

In alle andere zaken (bv. vaderlijke afstamming, vereffening van een nalatenschap...) bent u niet 
verplicht om in persoon te verschijnen; uw advocaat mag u vertegenwoordigen, dit is in uw 
plaats komen. 

U wordt verwacht op de plaats, de datum en het uur, vermeld in de gerechtsbrief (zie grijze 
kader). Kom a.u.b. op tijd toe. 

In de zaken waarin uw aanwezigheid verplicht is (zie kader hiervoor) verloopt de behandeling op 
de rechtbank die voormiddag (dinsdag in Tongeren, donderdag in Hasselt) in verschillende fases; 

- Eerst komt u, desgevallend met uw advocaat, bij de rechter die u zal vragen om een 
gesprek te hebben met een trajectkeuzebegeleider. Dit gesprek is verplicht. 

- De trajectkeuzebegeleider zal u vervolgens in een apart lokaal uitleg geven over de 
verschillende mogelijkheden van alternatieve behandeling van uw geschil. Uw advocaat 
mag hierbij aanwezig zijn. Deze ontmoeting met de trajectkeuzebegeleider is gratis. 

- Daarna komt u terug bij de rechter voor bespreking van het verdere traject. 

 Zo u kiest voor bemiddeling kan hiermee worden gestart op vrijwillige basis dan wel na 
een vonnis van de rechtbank (gerechtelijke bemiddeling). U krijgt dan de tijd, zonder dat 
een termijn van zes maanden mag worden overschreden, om samen met de 
bemiddelaar aan een akkoord te werken. Zo er een akkoord tot stand komt zal dit op 
een later tijdstip worden bekrachtigd door de rechtbank. Zo er geen akkoord tot stand 
komt, zal u terug verschijnen voor een rechter die uw dossier zal behandelen. Uw 
aanwezigheid in persoon is dan opnieuw verplicht. 

 Zo er NIET wordt gekozen voor bemiddeling zal u, voor de behandeling van uw dossier 
(zie kader hierboven) op een latere datum opnieuw verschijnen voor een rechter. De 
datum van behandeling wordt u onmiddellijk meegedeeld. Houd er rekening mee dat 
u dan opnieuw persoonlijk aanwezig moet zijn. 

Op latere zittingen dient u in persoon te verschijnen op alle zittingen waarop de 
vragen aangaande de kinderen worden besproken. 

De echtscheiding zelf (zo u gehuwd bent) kan wel op de inleidingskamer behandeld worden. 



Je bent minderjarig ? 

Je ouders - of één van hen - hebben een procedure ingeleid voor de familierechtbank. Zij 
vragen de rechter om te beslissen over het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van de 
kinderen. Dit gaat jou aan. 

Je hebt het recht om te vragen dat de rechter je hoort, in afwezigheid van je ouders. 

Ben je 12 jaar of ouder dan zal Je zal hiervoor een brief krijgen van de rechtbank. Deze brief 
wordt verzonden op het adres van je ouders. Lees de brief aandachtig ! 

Je kunt schriftelijk of per email vragen om een gesprek met de rechter. 

Je zal dan later een uitnodiging krijgen, met vermelding van dag, uur en plaats. 

U bent gerechtsdeurwaarder ?  

Sinds de oprichting van de familierechtbank op 1 september 2014 moeten alle 
dagvaardingen in de materies opgesomd onder art. 572bis Ger. W. gesteld worden op de 
zitting van de 6 I kamer op donderdag in de afdeling Hasselt of op de zitting van de 15de 

kamer op dinsdag in de afdeling Tongeren. 

Tot 30 juni 2017 verschilde het UUR waarop u diende te dagvaarden naargelang de aard van de 
vordering. 

Vanaf 1 september 2017 moeten alle dagvaardingen als aanvangsuur 10.30 uur vermelden. 

Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen een echtscheiding (met of zonder 
maatregelen) en andere zaken (afstamming, familiaal vermogensrecht...). 

Het blijft wel zo dat u alleen kunt dagvaarden op de 6 I kamer in Hasselt en de 15de kamer in 
Tongeren, maar steeds om 10.30 uur dus. 

U bent advocaat? 

A. Bij de inwerkingtreding van de familierechtbank op 1 september 2014 werden de zaken 
aangaande de afzonderlijke verblijfplaats, het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en recht op  
persoonlijk contact met de minderjarige kinderen, en de onderhoudsvorderingen rechtstreeks 
ingeleid op de pleitkamers (6D, 6E, 6G, 6F 6H, 6J in Hasselt en 16, 17, 18, 19, 23 in Tongeren), 
ten minste wanneer deze maatregelen bij verzoekschrift waren gevorderd. 

Waren zij bij dagvaarding gevorderd dan kwamen zij eerst op de inleidingskamer om van daaruit 
aan een pleitkamer te worden toegewezen. 

Vanaf 1 september 2017 worden al deze zaken op de inleidingskamers ingeleid. 

De inleidingskamers zijn de 15de kamer op dinsdag voor de afdeling Tongeren en de 6I kamer op 

donderdag voor de afdeling Hasselt. 



B. De twee inleidingskamers (één in elke afdeling) werken met BLOKKEN. 

Op deze kamers worden zowel de tegensprekelijke verzoekschriften, de gezamenlijke 

verzoekschriften als de dagvaardingen ingeleid. 

Alle dagvaardingen worden ingeleid om 10.30 uur. De verzoekschriften worden ingeleid om 9 uur, 

10 uur of 11 uur. 

De zaken worden per blok opgeroepen in de volgorde van de rol, ongeacht de anciënniteit van de 

advocaten. 

Er kan NIET worden weerhouden. 

U wordt met aandrang verzocht aandachtig naar het UUR in de oproepingsbrief/dagvaarding te 

kijken en stipt op tijd aanwezig te zijn. 

C. Voor bovenvermelde vorderingen  (de vorderingen met betrekking tot het afzonderlijk verblijf, het 

ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind en 

onderhoudsverplichtingen, zie artikel 1253ter/4 §2, 1° tot 4° Ger. W.) geldt het volgende; 

 De persoonlijke verschijning van partijen is verplicht. Partijen dienen immers in persoon te  

verschijnen op de inleidingszitting in alle zaken bedoeld in art. 1253ter/4 §2, 1° tot 4°. 

Art. 1253ter/2, eerste lid Ger. W. wordt strikt toegepast ! 

 De verschijning op de inleidingskamer verloopt in drie fasen; 

1. De rechter van de inleidingskamer ontvangt partijen en hun advocaten en verwijst ze naar 

een trajectkeuzebegeleider die op dat ogenblik op de rechtbank aanwezig is. 

2. De trajectkeuzebegeleider, die een erkend bemiddelaar is, legt partijen uit op welke 

verschillende wijzen hun geschil kan worden opgelost. De advocaten mogen hierbij 

aanwezig zijn. De ontmoeting met de trajectkeuzebegeleider is kosteloos. 

3. Na hun passage bij de trajectkeuzebegeleider keren partijen en hun advocaten terug 

bij de  

rechter van de inleidingskamer, voor bespreking van het verdere traject (zie hierna). 

Dan kunnen schriftelijke akkoorden of deelakkoorden worden neergelegd. Enkel 

volledige akkoorden, schriftelijk opgesteld en ondertekend door beide partijen in 

persoon, worden gehomologeerd, desgevallend na mededeling aan het parket. 

De gevorderde maatregelen inzake de afzonderlijke verblijfplaats, het ouderlijk gezag, de 

verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind, en 

de onderhoudsvorderingen, worden NIET behandeld op de inleidingskamers. 

(De echtscheidingsvordering – zo die er is – wordt op de inleidingskamer behandeld indien 

zij in aanmerking komt voor korte debatten - zie B). 

 Het verdere traject ziet er als volgt uit, wat bovenvermelde vorderingen betreft; 



1. Zo partijen kiezen voor bemiddeling, zal de rechter van de inleidingskamer ofwel bij vonnis 

een gerechtelijke bemiddelaar aanstellen ofwel akte nemen dat partijen opteren voor 

vrijwillige bemiddeling. In beide gevallen krijgen partijen een zittingsdatum op een 

pleitkamer (6D, 6E, 6G, 6F 6H, 6.1 in Hasselt en 16, 17, 18, 19, 23 in Tongeren). 

2. Zo partijen niet kiezen voor bemiddeling, zal de rechter van de inleidingskamer de zaak voor 

voortgezette inleiding stellen op een zitting van een pleitkamer (6D, 6E, 6G, 6F 6H, 6.1 in 

Hasselt en 16, 17, 18, 19, 23 in Tongeren). 

 Op deze voortgezette inleiding op de pleitkamer moeten partijen OPNIEUW in persoon 

aanwezig zijn. De datum van behandeling wordt onmiddellijk meegedeeld zodat partijen de 

nodige schikkingen kunnen treffen met het oog op hun verplichte aanwezigheid. 

Op eventuele latere zittingen op de pleitkamer zullen de partijen eveneens in persoon 

moeten verschijnen zo art. 1253ter/2, eerste lid Ger. W. het vereist (onder meer op de 

zittingen waarop de vragen aangaande de kinderen worden besproken en op de 

pleitzittingen in alle zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen). 

 De advocaten zullen op de inleidingskamer een modelformulier ontvangen dat zij moeten 

overhandigen op de voortgezette inleiding op de pleitkamer. Dit modelformulier vindt u terug 

op deze website onder de rubriek ‘inlichtingen’. “Dit modelformulier dient beschouwd te 

worden als een stuk, niet als een conclusie, behoudens indien partijen het expliciet als een 

bijlage aan hun conclusie willen voegen” 

D) De overige vorderingen bedoeld in artikel 572bis Ger. W. die op de inleidingskamer worden 

ingeleid (de echtscheidingsvorderingen, de vorderingen inzake afstamming, de vorderingen tot 

verdeling van een nalatenschap...) worden behandeld wanneer zij in aanmerking komen voor korte 

debatten in de zin van art. 735 Ger. W. 

Dit is bv. het geval voor het merendeel van de echtscheidingsvorderingen. 

Uitstellen in deze zaken gaan naar 9.30 uur of 11.30 uur (bv. herhaalde verzoeken en tweede 

verzoeken tot echtscheiding). 

Zo de rechter oordeelt dat deze vorderingen niet in aanmerking komen voor korte debatten, worden 

zij verwezen naar een kamer ten gronde (in beginsel 6A in Hasselt en 20° in Tongeren). 


