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Te bespreken punten
• Permanentie van bemiddelaars
• Nieuw model verzoekschrift maatregelen ten aanzien van gewezen
partners / kinderen
• Onderhoudsbijdrage
• Buitengewone kosten
• Akkoorden
• Nieuwe werkwijze + aandachtspunten KMS
• Schriftelijke behandeling 2° verschijning EOO
• Horen minderjarigen : meebrengen I.K.
• Toepassing artikel 132bis W.I.B.
• Weigering ambtenaar burgerlijke stand erkenning kind
• Aandachtspunten van de griffie
– Overmaken stukken via e-deposit
– Actueel woonstbewijs op te roepen partij blijvende saisine

• Toelichting OM

Permanentie bemiddelaars
• Resultaat van voorstel vorig jaar tot oprichten van een werkgroep ADR
• Ter gelegenheid van de zitting AF10 (inleidingskamer familiale geschillen
met kinderen)
• Aanwezigheid van 2 “erkende” bemiddelaars
•
•
•
•

Spreeklokaal in gang van de FRB
Toelichting trajectkeuze met aandacht voor ADR
Verplicht vooraf aan behandeling zaken (attest)
Niet verplicht ingeval:
– Enkel vordering EOO
– Volledig akkoord
– Attest reeds gevolgde bemiddeling
– Voorafgaand akkoord over ADR
– Verstek
– Verzoek uitstel m.o.o. onderhandeling

• Concrete werkwijze

Model verzoekschrift
• Maatregelen mbt. gewezen partners/kinderen
– nieuwe procedure
– blijvende saisine

• Eenvoudig en beknopt
• Achterliggende filosofie
• Beschikbaar op website

Onderhoudsbijdrage
– Stavingstukken !
• Meest recente aanslagbiljetten
• Recente inkomstenbewijzen (meerdere maanden)
• Toelage in het kader van het gezinsbeleid (duiding per kind :
basisbijdrage / leeftijdstoeslag / sociale toelage)
• Bewijs woonkost (huur / afbetaling lening)
• Bewijs specifieke uitgaven
• Geïnventariseerd bundel

– Verantwoording vordering
• Bij verstek/op tegenspraak/bij minnelijke schikking
• Informatieblad

– Bij akkoord
• Toelichting parameters vervat in het akkoord
• Bijlage artikel 1321 Gerechtelijk Wetboek (model)

Buitengewone kosten
• Lijst KB
• Tenzij akkoord afwijking
– Lijst FRB Antwerpen
– Eigen lijst

Akkoorden
•

Schriftelijke bekrachtiging
–
–
–
–

Voor zover volledig uitgewerkt schriftelijk akkoord
Door beide partijen ondertekend én schriftelijk verzoek ondertekend door beide advocaten of gezamenlijke
advocaat mbt. vraag tot homologatie
Voorzien van alle nodige vormstukken
Voorzien van toelichting parameters mbt. onderhoudsbijdrage cfr. art. 1321 Ger. W. (in akkoord vervat of
model bijlage)

•

Notariële akte behoeven geen bekrachtiging

•

Verschijning partijen / advocaten
–
–
–
–
–

•

(minstens 1) Partij zonder advocaat
Akkoorden via bemiddeling
Niet volledig uitgewerkt / onduidelijkheden
Gebrek vormstukken / toelichting parameters cfr. art. 1321 Ger. W.
Bezorgdheden over belang van het kind

Model akkoordconclusies
–
–

Bestemd voor ”last minute” akkoorden
Beschikbaar via website

Kamer minnelijke schikking
• 7 zittingen/week :
– maandag, dinsdag en woensdag : dubbele zitting
– donderdag : enkelvoudige zitting

• Bij verwijzing KMS : geen reservedatum pleitkamer
• Geen (volledig) akkoord KMS: verwijzing naar pleitkamer met
bepaling conclusietermijnen
• Bij rechtstreekse vatting
– vormstukken !
– antwoordformulier verweerder

• Tijdige verwittiging indien zaak niet kan doorgaan
• Goede voorbereiding
– duiding knelpunten + verwachtingen
– mogelijke constructieve oplossingen
– uitwisselen noodzakelijke stavingstukken / voorstellen

Schriftelijke verschijning EOO
– Art. 229 § 2 B.W.:
• voor zover alle vormstukken in orde zijn
• mits schriftelijke bevestiging van advocaten van beide
partijen, uiterlijk daags voor zitting (voor 12.00 uur)
• voor zover geen behandeling maatregelen

– Art. 229 § 3 B.W.:
• voor zover alle vormstukken in orde zijn
• mits schriftelijke bevestiging van advocaat eiser, uiterlijk
daags voor zitting (voor 12.00 uur)
• voor zover geen behandeling maatregelen

– Reeds in voege AF 10 via functionele mailbox AF 10
– Wordt ingevoerd AF 9 via functionele mailbox AF 9

Functionele mailbox AF10
Antwerpen.REA.Familierechtbank.AF10@just.fgov.be

• Enkel bestemd voor communicatie over zaken
aanhangig bij AF10
• Mails worden gelezen tot daags voor zitting
16.00 u

Functionele mailbox AF 9
Antwerpen.REA.Familierechtbank.AF9@just.fgov.be

• Enkel bestemd voor communicatie over zaken
aanhangig bij AF9
• Mails worden gelezen tot daags voor zitting
16.00 u

Horen minderjarigen
• Bij verwijzing KMS :
– wordt geen datum horen voorzien tenzij indien
uitdrukkelijk gevraagd door partijen en nuttig voor
bespreking KMS
– wanneer geen akkoord op KMS, wordt
minderjarige uitgenodigd om gehoord te worden

• Meenemen I.K.

Fiscaal co-ouderschap
• Gebruik wettelijke terminologie
cfr. art. 132 bis W.I.B.:
“Gelijkmatig verdeelde huisvesting”
• Problemen : verbeterend vonnis

Weigering ambtenaar burgerlijke stand
van een erkenning kind
• Art. 330/2 B.W. : de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen
kan een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of
meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de
aangifte van de erkenning.
• Op straffe van nietigheid moet het exploot van dagvaarding of het
verzoekschrift de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de
burgerlijke stand vermelden.

• De te volgen procedure :
– een tegensprekelijk procedure, waarbij alle partijen die de wet voorschrijft
dienen te worden betrokken, maar niet de ambtenaar van burgerlijke stand;
– ingeleid bij dagvaarding of door een vrijwillige verschijning (de brief van de
ambtenaar van de stad Antwerpen vermeldt verkeerd dat de procedure
aanhangig zou kunnen gemaakt worden met een eenzijdig verzoekschrift);
– het kind wordt vertegenwoordigd door een voogd ad hoc

Weigering ambtenaar burgerlijke stand
van een erkenning kind
• STUKKEN TE VOEGEN BIJ EEN AFSTAMMINGSVORDERING
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

geboorteakte van het kind,
bij de vordering tot nietigverklaring erkenning: de erkenningsakte
bewijs van woonst van het kind, (om territoriale bevoegdheid na te gaan)
indien pro deo, de beslissing van het bureau voor rechtsbijstand of van de
voorzitter,
kopie van het vonnis houdende aanstelling voogd ad hoc over het
minderjarige kind
bij vaststelling vaderschap: officieel stuk waaruit de juiste identiteitsgegevens
van de mogelijke vader blijken
bewijs van nationaliteit van degene wiens ouderschap betwist wordt en/of
moet worden vastgesteld
bewijs van nationaliteit van het kind
toepasselijke buitenlandse wetgeving
stukken tot staving van vordering

Aandachtspunten griffie
• Stavingstukken
– Via e-deposit : worden niet meer afgedrukt voor dossier –
wel raadpleegbaar door FR
– In origineel neerleggen ter griffie/ter zitting
– NIET via fax : niet meer in gebruik

• Inventariseren stukken
– dubbele inventaris
– stukken nummeren + bundelen

• Blijvende saisine
– Actueel woonstbewijs voegen bij verzoek

Toelichting O.M.
• Verzoeken om informatie of advies O.M.
Familierechtbank.parket.antwerpen@just.fgov.be
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