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1. INLEIDING  

De kamer voor minnelijke schikking is gecreëerd door de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een 
familie- en jeugdrechtbank1. Sinds de wet van 18 juni 20182 werd de regeling omtrent de werking van de kamer 
voor minnelijke schikking ingevoegd in artikel 1253ter/1, §3 Gerechtelijk Wetboek. 

De schikking door de kamer minnelijke schikking kan omschreven worden als het vertrouwelijk en vrijwillig 
bereiken van een overeenkomst onder (bege)leiding van een rechter, met constructieve medewerking van de 
partijen (bijgestaan door de advocaten), ter oplossing van de aangebrachte geschilpunten.3 

De Hoge Raad voor de Justitie wil in het kader van de uitvoering van zijn meerjarenplan (programma III) de 
werking van de kamers minnelijke schikking binnen de verschillende familierechtbanken in België evalueren. De 
doelstelling is onder meer na te gaan hoe de kamers voor minnelijke schikking vandaag functioneren en 
aanbevelingen te formuleren om hun werking te verbeteren. 

Deze evaluatie sluit ook aan bij een eerder kwalitatief onderzoeksrapport dat in juni 2019 in opdracht van de Hoge 
Raad voor de Justitie werd opgesteld en waar de gebruikers van de familierechtbank (de rechtzoekenden) werden 
bevraagd. Het doel was om aan de hand van individuele ervaringen elementen aan het licht te brengen die 
mogelijks de tevredenheid of ontevredenheid van de burgers in beeld kunnen brengen. Ook andere actoren zoals 
magistraten en advocaten werden bij dit onderzoek betrokken. Er werd voor de uitvoering van dit onderzoek een 
beroep gedaan op de universiteit Saint-Louis in Brussel. Een aantal resultaten van dit kwalitatief onderzoek die 
specifiek betrekking hebben op de werking van de kamers minnelijke schikking worden meegenomen in de 
huidige evaluatie. 

De HRJ heeft in een eerste fase de gerechtelijke entiteiten4, individuele familierechters en advocaten bevraagd 
aan de hand van een online enquête die werd uitgevoerd van midden januari 2022 tot maart 2022. 

➢ ten aanzien van de gerechtelijke entiteiten: 

▪   50 vragen voor entiteiten met KMS en 2 vragen voor entiteiten zonder  KMS  
▪   reacties van 22 van 33 entiteiten: 

- 14 afdelingen van rechtbanken van eerste aanleg  (14 van de 23, waarvan 9 Nederlandstalig en 5 
Franstalig, hetzij  7 rechtbanken van eerste aanleg)  
- 4 rechtbanken van eerste aanleg zonder afdeling (4 van de 5, waarvan 2 Nederlandstalig, 1 
Franstalig en 1 Duitstalig)  
- 4 hoven van beroep (4 van de 5, waarvan 2 Nederlandstalig en 2 Franstalig)   

➢ ten aanzien van de individuele familierechters: 

▪ 15 vragen 
▪ medewerking van 41 individuele familierechters (24 Nederlandstalig en 17 Franstalig) 

➢ ten aanzien van de advocaten (via de Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux Francophones et 
Germanophone de Belgique) 

 

1 B.S. 27 september 2013. 
2 Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenoplossing, B.S. 2 juli 2018, in werking vanaf 1 januari 2019. 
3 DE BAUW, S. en VERSCHELDEN, G., “De kamer voor minnelijke schikking en de bevordering van een minnelijke oplossing van familiale 
geschillen” in SENAEVE, P. (ed.) Handboek familieprocesrecht, Wolters Kluwer, 2020,(163) 174, nr. 296. Het begrip minnelijke schikking dient 
onderscheiden te worden van bemiddeling.  
4 Voor dit onderzoek wordt onder gerechtelijke entiteiten begrepen: afdelingen van een rechtbank van eerste aanleg, rechtbanken van 

eerste aanleg zonder afdelingen of familiekamers bij het hof van beroep. 
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▪ 43 vragen  
▪ medewerking van 147 advocaten (102 Nederlandstalig en 45 Franstalig) 

 
Via de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken werden aanvullende cijfergegevens bekomen 
en gebeurde een bijkomende bevraging van de gerechtelijke entiteiten in de maanden mei 2022 tot en met juni 
2022. Doel hiervan was om gegevens te verzamelen over het aantal zaken die rechtstreeks of via verwijzing door 
de familiekamers worden ingeleid bij de kamers minnelijke schikking. Daarnaast werden ook gegevens 
opgevraagd over de structuur en organisatie van de kamers minnelijke schikking. 
 
De resultaten van deze enquêtes werden in een tweede fase  geanalyseerd binnen de werkgroep5 van de HRJ die 
bestaat uit magistraten, advocaten en auditeurs.  
 
Hieruit zijn een aantal thema’s naar voren gekomen op basis waarvan de HRJ op 14 oktober 2022 vervolgens de 
rondetafel “KMS to be or not to be” heeft georganiseerd.  Het gaat om volgende thema’s:  
 
 

Thema 1: Informatieverstrekking over de KMS 

Thema 2: Organisatie en verloop van de KMS 

➢ 1. Rechtstreekse inleiding bij de KMS 
➢ 2. Wisselwerking tussen de familiekamers en de KMS 
➢ 3. Schikkingstijd 
➢ 4. Persoonlijke verschijning van de partijen  
➢ 5. Rol van het Openbaar Ministerie  

 
Thema 3: Methodiek van de schikkingsrechter 

Thema 4: Alternatieven naast de KMS 

 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek van de HRJ en de bijdragen van de sprekers en de deelnemers 
aan deze rondetafel worden een aantal aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd om de werking van de 
kamers minnelijke schikking te verbeteren.   

Deze aanbevelingen hebben betrekking op de informatieverstrekking, de organisatie en het verloop van de 
kamer minnelijke schikking en de methodiek van de schikkingsrechter. Deze aanbevelingen richten zich tot de 
wetgever, de gerechtelijke entiteiten en de individuele familierechters en werden goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de HRJ op 23 november 2022. 

 

 

5  Magistraten: Lucia Dreser (voorzitter werkgroep), Carl Bergen, Chantal Lanssens, Florence Reussens en Daniël Van den Bossche. 
Advocaten: Elvira Heyen, Hilde Melotte en Gunter Stevenaert. Auditeurs: Etienne Chenoy, Isabelle Demortier, Sabine Poelaert en Carl 
Slechten.  
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2. AANBEVELINGEN 

2.1. AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE WETGEVER  

1. Voorzie wettelijk dat een gerechtelijke procedure (met inschrijving op een bijzondere rol en de opening van 
een familiedossier) ontstaat bij de rechtstreekse inleiding voor de kamer minnelijke schikking waardoor partijen 
nadien in voorkomend geval een beroep kunnen doen op de blijvende saisine.  
 
2. Voorzie wettelijk in de doorverwijzing van een zaak naar een familiekamer wanneer er geen akkoord kan 
worden bereikt tijdens een rechtstreekse inleiding en minstens één van de partijen hierom vraagt. 
 
3. Onderzoek of het onderscheid dat bestaat inzake de rolrechten die verschuldigd zijn in de kamer minnelijke 
schikking tussen de rechtstreekse inleiding (geen rolrecht) en de doorverwijzing vanuit een familiekamer (wel 
rolrecht) verantwoord is.  
 
4. Voorzie wettelijk dat de conclusietermijnen bij verwijzing naar de kamer minnelijke schikking worden 
geschorst. Laat toe dat de kamer minnelijke schikking bij de terugverwijzing naar een familiekamer in 
voorkomend geval een conclusiekalender bepaalt. 
 
5. Voorzie wettelijk in de verlenging van de behandelingstermijn van 6 maanden, mits het akkoord van alle 
partijen, in de kamer minnelijke schikking voor bepaalde spoedeisende zaken. 
 
6. Zorg dat het wettelijk mogelijk is om een zaak naar de kamer minnelijke schikking te verwijzen voor de inleiding 
van de zaak of tussen de inleidingszitting en de zitting ten gronde. Nu kan dit enkel nadat de zaak werd ingeleid 
voor een familiekamer en op een zitting aangezien de verwijzing enkel kan gebeuren via het proces-verbaal van 
de zitting. 

7. Verplicht wettelijk de persoonlijke verschijning van partijen in de kamer minnelijke schikking.  

8. Voorzie wettelijk dat de mededeelbaarheid aan het Openbaar Ministerie in de kamer minnelijke schikking 
zowel bij de doorverwijzing in de familiekamer als bij de rechtstreekse inleiding op dezelfde manier gebeurt.   
 
9. Evalueer de bestaande initiatieven inzake trajectbegeleiding; werk een doordacht beleid rond 
trajectbegeleiding uit dat kan uitgerold worden binnen alle gerechtelijke arrondissementen, zodat de burger hier 
op een gelijke wijze kan over beschikken. 
  
10. Versterk de opleiding van de magistraten die in de familiekamers en de kamers minnelijke schikking zetelen 
zodat zij vertrouwd raken met de methodiek om te schikken. 
 
11.  Voorzie in voldoende mensen en middelen zodat een rechtbank voldoende zittingen in de kamer minnelijke 
schikking kan organiseren en de schikkingsrechters de tijd kan geven die zij absoluut nodig hebben om tot een 
doordachte oplossing te komen tussen partijen. 

2.2. AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE GERECHTELIJKE ENTITEITEN 

1. Zorg ervoor dat de websites van de gerechtelijke entiteiten voldoende en begrijpelijke informatie bevatten 
over de werking van de kamer minnelijke schikking en andere alternatieve conflictoplossingen en dat deze 
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informatie eenvoudig teruggevonden kan worden. Deze informatie moet zowel betrekking hebben op de 
rechtstreekse inleiding als op de doorverwijzing naar de kamer minnelijke schikking in een familiekamer.  
 
2. Ontwikkel een typemodel verzoekschrift dat kan gebruikt worden voor rechtstreekse inleidingen bij de kamer 
minnelijke schikking. Stel dit ter beschikking van de burger via de website van een gerechtelijke entiteit.  
 
3. Informeer de partijen over de inhoud, het verloop en de voordelen van de kamer minnelijke schikking. Dit kan 
gebeuren in een gewone brief, een e-mail met QR-code of in een e-mail met een videolink waarin acteurs het 
verloop van een zitting in de kamer minnelijke schikking tonen.   
 
4. Zorg dat er in de doorverwijzende familiekamer een systeem van dubbele rechtsdag wordt gehanteerd. Indien 
dit organisatorisch niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de zaak op korte termijn kan behandeld worden in een 
familiekamer bij terugverwijzing door de kamer minnelijke schikking 
 
5. Zet in op screening van de zaken die aan het Openbaar Ministerie worden medegedeeld. 
 
6. Centraliseer juridisch-technische materies in één afdeling bij toepassing van artikel 186 Ger.W. waardoor meer 
tijd kan worden vrijgemaakt voor de kamer minnelijke schikking of voorzie dat gespecialiseerde 
schikkingsrechters ook in andere afdelingen kunnen zetelen. 
 
7. Sluit op het niveau van de gerechtelijke entiteiten protocollen met de balies af om af te stappen van het 
strijdmodel en in te zetten op een serene communicatie. Voorzie in modelverzoekschriften, modelconclusies en 
modelakkoorden naar het voorbeeld van Dinant, Antwerpen en Gent. 

2.3. AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE INDIVIDUELE FAMILIERECHTERS  

1. Sensibiliseer de partijen op de inleidende zitting voor een minnelijke conflictoplossing en stel de juiste vragen 
met het oog op een doorverwijzing naar de kamer minnelijke schikking.  
 
2. Stel de zaak uit om akkoorden aan het Openbaar Ministerie mede te delen wanneer er naar aanleiding van de 
mededeling van de zaak een schriftelijk  advies werd uitgebracht of er werd aangegeven een advies te willen 
uitbrengen. 

3. Stel met het oog op de redactie van het akkoord de zaak uit in de kamer minnelijke schikking en betrek hierbij 
in voorkomend geval de advocaten. Dit leidt tot een betere kwaliteit van de akkoorden. Voorzie in voldoende 
reflectietijd voor partijen zodat zij goed weten waartoe zij zich verbinden.  Laat de ondertekening van het akkoord 
op een latere zitting plaatsvinden. 
 
4. Maak gebruik van een meer uniforme schikkingsmethodiek die voldoende flexibiliteit toelaat.  Er kan in dit 
verband naar het 4A-model (aandacht, appreciatie, autonomie en gedragenheid) worden verwezen. 
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3. SLOT  

Uit het onderzoek van de HRJ en de rondetafel is naar voren gekomen dat de werking van de kamers minnelijke 
schikking positief wordt beoordeeld door de burgers die ermee in contact zijn gekomen.  Ook advocaten en 
magistraten zijn positief over de kamer minnelijke schikking. Als grootste voordeel komt het aspect tijd naar 
voren: de schikkingsrechter heeft tijd om te luisteren; partijen voelen zich gehoord en men komt onder de leiding 
van een rechter tot een oplossing voor het conflict dat de autonomie van de partijen respecteert. Wanneer 
partijen zich vinden in een akkoord, is de kans op vrijwillige naleving ervan ook groter dan bij een opgelegde 
beslissing.  

Er is nog marge tot verbetering, niet in het minst omwille van de verschillende praktijken die in de gerechtelijke 
entiteiten bestaan zoals ook werd vastgesteld in het onderzoek van de HRJ.  De hiervoor gesuggereerde 
aanbevelingen kunnen op een eenvoudige wijze de bekendmaking, de organisatie en het verloop van de kamer 
minnelijke schikking verbeteren. 

Verder heeft onderzoek van de HRJ aangetoond dat het moeilijk is correcte cijfergegevens over de organisatie 
en de werking van de kamer minnelijke schikking te verkrijgen. De registratie en de interpretatie van statistische 
gegevens binnen justitie blijft een moeilijk verhaal. Dit is evenwel noodzakelijk om de functionering van de 
kamers minnelijke schikking cijfermatig te kunnen meten en beleidsmatige beslissingen te kunnen nemen.  

In een aantal familierechtbanken (Dinant, Limburg, Antwerpen en Gent) werden ondertussen alternatieven 
ontwikkeld naast de kamer minnelijke schikking. Deze projecten hebben als gemeenschappelijke deler weg te 
willen van het conflictmodel en oplossingen op maat mogelijk te maken. Ook de kamer minnelijke schikking past 
zeker binnen deze visie. Het is positief dat deze alternatieve projecten ook expliciet aandacht hebben voor de 
kamer minnelijke schikking. 

Ten slotte wordt vastgesteld dat er om de kamer minnelijke schikking verder uit te bouwen meer nood is aan 
mensen (magistraten en griffiers) en middelen.  
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