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Trajectkeuzebegeleiding uitgelegd 
 
 
De familierechtbanken van Hasselt en Tongeren bieden u trajectkeuzebegeleiding aan als u opgeroepen 
bent om als partij te verschijnen in een conflict over:  
- de afzonderlijke verblijfplaats van de ouders of partners; of 
- het ouderlijk gezag over de kinderen; of 
- de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met minderjarige kinderen; of 
- de vorderingen vereffening-verdeling tussen samenwonenden; of 
- de betaling van onderhoudsgeld en alle andere voorlopige maatregelen in het kader van een 

scheiding of echtscheiding.  
 
Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent en hoe dit traject verloopt. 

 

 

1. Wat betekent dit voor u? 

U moet in persoon verschijnen. Dit betekent dat u zelf naar de rechtbank moet komen.  
Als u dit wenst, mag u zich gedurende het volledige traject door een advocaat laten bijstaan. 

 

 

2. Hoe verloopt het traject?  
 

 

 

1. Ontvangst door de rechter 
 

Voor aanvang van de zitting geeft de rechter u informatie over het 
verloop hiervan, in het bijzonder over het belang van het gesprek met 
een trajectkeuzebegeleider.   
 
 

 

2. Gesprek met de trajectkeuzebegeleider 
 

                                                       De trajectkeuzebegeleider legt u uit wat de verschillende  
                                      mogelijkheden zijn om uw geschil op te lossen.  

                                                        Dit gesprek is gratis. 
 

 

  
3. Meedelen van uw beslissing aan de rechter 
 

U deelt uw beslissing mee aan de rechter die het traject verder 
met u zal bespreken. 

 

4. Uw trajectkeuze 
 

Hieronder lichten we de verschillende trajecten verder toe.  
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4.1 U kiest voor onderhandelingen. 

▪ U tracht samen met de andere partij tot een akkoord te komen zonder hierbij beroep te 
doen op een derde persoon. Dit kan onder begeleiding van de advocaten die u kunnen 
bijstaan en begeleiden. 

▪ Als er een akkoord is, kan dit in een onderhandse of notariële dading worden vastgelegd.  
▪ Als er geen akkoord is, kan u kiezen voor één van de andere trajecten.  

 

4.2 U kiest voor bemiddeling. 

▪ Als u kiest voor bemiddeling heeft u de keuze tussen buitengerechtelijke of gerechtelijke 
bemiddeling. U kiest samen met de andere partij een bemiddelaar. Als u geen voorkeur heeft voor 
een bepaalde bemiddelaar of niet tot een akkoord komt, stelt de rechter een bemiddelaar aan. 

▪ U heeft maximum 6 maanden de tijd om met uw bemiddelaar aan een akkoord te werken. 
▪ Als er een akkoord is, zal de rechter dit formeel goedkeuren. Als er geen akkoord is, zal de rechter 

uw geschil behandelen. Op deze zitting moet u opnieuw zelf aanwezig zijn. 
▪ De rechter behandelt uw geschil en doet hierover op een latere datum uitspraak. 

 

4.3 U kiest voor collaboratieve onderhandelingen.  

▪ Tijdens dit traject probeert u samen met de andere partij tot een akkoord te komen, steeds 
onder begeleiding van de advocaten. De advocaten zullen de onderhandelingen leiden. Bij 
deze vorm van onderhandeling zal er, in tegenstelling tot de gewone onderhandeling (4.1),  
een protocol worden opgesteld. Er is dus geen neutrale partij die als bemiddelaar optreedt.  

▪ Als er een akkoord is, zijn er twee mogelijkheden. Partijen ondertekenen een overeenkomst 
die aan de rechter ter goedkeuring kan worden voorgelegd, of het akkoord kan in een 
onderhandse of notariële dading worden vastgelegd.  

▪ Als er geen akkoord is zal de rechter het geschil behandelen. Bij een gewone 
onderhandeling kunnen de advocaten partijen blijven bijstaan. Bij een collaboratieve 
onderhandeling daarentegen moeten de advocaten zich terugtrekken en kunnen zij partijen 
niet langer bijstaan in een procedure voor de rechter.   

 

4.4 U kiest voor de kamer voor minnelijke schikking. 

▪ In de kamer voor minnelijke schikking zal de rechter u begeleiden om tot een onderling 
akkoord te komen met de andere partij.  

▪ Als er een akkoord is, zijn er twee mogelijkheden. Er kan een proces-verbaal van akkoord 
worden opgemaakt, of het akkoord kan in een vonnis worden opgenomen dat formeel door 
de rechter zal worden goedgekeurd.  

▪ Als er geen akkoord is, zal een andere rechter uw geschil behandelen. 
 

4.5 U kiest voor de behandeling van uw geschil door de rechter. 

▪ De rechter deelt u onmiddellijk een datum mee waarop uw geschil verder zal worden 
behandeld. Op deze zitting moet u opnieuw zelf aanwezig zijn.  

▪ De rechter behandelt uw geschil en doet hierover op een latere datum uitspraak. 
 


