
De familierechtbank Antwerpen wil liever schikken dan beschikken 

een participatief en effectief alternatief ten voordele van alle betrokken partijen  

Sinds de opstart van de familierechtbank in september 2014 is het mogelijk om beroep te doen op 
de kamer minnelijke schikking.   In de kamer minnelijke schikking begeleidt een rechter mensen om 
een gedragen, haalbare en aanvaardbare oplossing voor hun familiaal geschil te vinden.  

De voorbije jaren vonden immers steeds meer mensen hun weg naar een alternatieve wijze van 

conflictoplossing. We zagen reeds mooie resultaten door bemiddeling tussen partijen, waarna de 

akkoorden of de EOT’s op onze rechtbank op een vlotte manier bekrachtigd konden worden. Dit is een 

gunstige evolutie die we voluit aanmoedigen. Voor alle betrokkenen, niet in het minst voor de 

kinderen van ouders die uit elkaar gaan,  biedt een onderhandelde oplossing immers grotere 

tevredenheid.   

De familierechtbank wil bijdragen aan vreedzame oplossingen van conflicten en een menselijke 

justitie.   

Met de kamer minnelijke schikking willen we mensen ook op de rechtbank nog een dergelijk traject 

kunnen aanbieden. In de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout  vinden er wekelijks 12 

schikkingszittingen plaats, waarop telkens een 3 tot 4-tal zaken worden behandeld.  Niettegenstaande 

de Corona-pandemie werden vorig jaar in de familierechtbank Antwerpen ruim 1500 zaken behandeld 

door de kamers minnelijke schikking.   

Partijen kunnen ervoor kiezen om rechtstreeks de kamer minnelijke schikking te vatten, alvorens een 

procedure op starten.  Zij kunnen ook op elk moment in een bestaande procedure de verwijzing naar 

de kamer minnelijke schikking vragen en zodoende trachten een harde juridische strijd te vermijden, 

indien er nog bereidheid bestaat om onderling een regeling te treffen.  De keuze voor een alternatieve 

conflictoplossing heeft veelal een kostenbesparing tot gevolg, wat aansluit bij het streven van de 

Vlinderrechter naar een goedkopere justitie. 

Het merendeel van de zaken die voor de kamers minnelijke schikking worden behandeld, mondt uit 

in een (deel)akkoord.     

Het akkoord wordt dezelfde dag, hetzij op korte termijn, bij vonnis of proces-verbaal bekrachtigd.  Een 

mooi voorbeeld van een snelle justitie. 

De familierechters dragen op deze manier bij tot een meer toegankelijke en snellere oplossing van 

familiale conflicten, waarbij participatie, effectiviteit en tevredenheid van de mensen centraal staat.  

 In het algemeen kan gesteld worden dat de familierechtbank erin geslaagd is om ook tijdens de 

Corona-epidemie de zittingen van de familiekamers te laten doorgaan in de best mogelijke 

omstandigheden.  De achterstand in de verwerking van dossiers is in alle afdelingen ingelopen.   

In de familierechtbank werd een informatiefilmpje gemaakt voor en op maat van kinderen die 

gehoord worden door de familierechter naar aanleiding van de scheiding van hun ouders.  Hierover 

meer op woensdag 9 juni a.s.   

Meer weten? Graag, contacteer mark.jespers@just.fgov.be  
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