
Overleg met de familierechters afdeling Dendermonde: enkele afspraken 

 

 

Op 2 maart 2023 was er een constructief overleg tussen de familierechters van de afdeling 
Dendermonde en de werkgroep familierecht die namens de balie werd samengesteld. 
 
Er werden diverse punten behandeld.  Op volgende vragen kwam al een concreet antwoord: 

• Elke familiekamer zal nog werken met (slechts) twee tijdsblokken: 9 uur en 11 uur. Aan de 
advocaten wordt gevraagd om de anciënniteitsregel binnen de tijdsblokken strikt te respecteren. 
Er zijn nog steeds klachten over het feit dat dit onvoldoende gebeurt. 
 

• Er wordt nog steeds gevraagd om de stukkenbundels (ook) fysiek neer te leggen. De 
stukkenbundels zullen pas na het eindvonnis aan de advocaat worden teruggestuurd.  Bij een 
tussenvonnis behoudt de griffie het stukkenbundel.  

 

• De rechtbank vraagt met aandrang aan de advocaten om steeds hun tussenkomst te melden. Het 
melden van uw tussenkomst aan de rechtbank voor een partij in een nieuwe of lopende zaak getuigt 
van hoffelijkheid  ten aanzien van de rechtbank en komt de organisatie en het verloop van de zitting 
alleen maar ten goede. 

 

• De schriftelijke behandeling van bepaalde zaken kan onder de volgende voorwaarden: 
 

 
1. Uitstel: voor zover alle advocaten akkoord zijn en dit schriftelijk hebben bevestigd via e-

deposit of DPA uiterlijk daags vóór de zitting 
 
2. Akkoorden voor zover beide partijen vertegenwoordigd zijn door een advocaat :   
- Het horen van kinderen 
- Het akkoord en de bijlagen zijn volledig en allemaal ondertekend door de advocaat en de 

partijen (digitale ondertekening mag) 
- Er ook een akkoord is over de kosten 
- Het duidelijk is of dit akkoord een eindvonnis of tussenvonnis veronderstelt 
- De akkoordbesluiten via edeposit of DPA uiterlijk 3 dagen voor de zitting zijn neergelegd. 

De rechtbank kan steeds wel nog de zaak ambtshalve uitstellen wanneer de magistraat toch 
nog vragen heeft. Wanneer partijen een akkoord hebben over het houden van een politioneel 
of maatschappelijk onderzoek, is het aangewezen om toch ter zitting te verschijnen, aangezien 
er enorm veel aanvragen hiertoe zijn met wachtlijsten tot gevolg. De rechtbank kan oordelen 
of een dergelijk politioneel of maatschappelijk onderzoek niet opportuun is. 

3. Louter financiële afwikkelingen: 
- Mits neerlegging van de fysieke stukken 
- Alle betrokken raadslieden zijn akkoord om dit schriftelijk in beraad te laten nemen 

 
De familierechters moedigen de advocaten aan om hun cliënten te informeren over de alternatieve 
geschillenbeslechting (zoals KMS, bemiddeling, …) en ze hiervoor te motiveren. Het verdient dan ook 
ten zeerste aanbeveling  om bij elk geschil contact op te nemen met uw tegenpartij om na te gaan of 
er een mogelijkheid bestaat om tot een minnelijke oplossing te komen. 



Vanaf september 2023 zullen de Kamers Minnelijke Schikking vermoedelijk uitgebreid worden, zodat 
er meer op deze manier van geschillenoplossing kan ingezet worden. 


