


Meldingen op de klachtenlijn als uitgangspunt

• Kinderen die niet worden gehoord hoewel ze het toch vragen?

• Kind wil andere verblijfsregeling. Wat dan?

• Kinderen jonger dan 12? Familierechters zijn terughoudend?

• Het ontbreken van de stem van het kind bij een akkoord? 

• Verschil in aanpak familierechters?



Interviews

• Oproep via: 

• Awel

• CAW’s

• Kinderrechtencommissariaat

• Gezinsbond

• Advocatuur

• tZitemzo

• Netwerk tegen armoede

• 31 kinderen en jongeren

Familierechtbank -12 + 12

Antwerpen 1

Mechelen 2

Veurne 1

Tongeren 1

Leuven 3

Gent 1 2

Dendermonde 2 1

Turnhout 1

Oudenaarde 1

Brugge 2 5

Brussel 1

Hasselt 3* 

Kortrijk 1 1





Nodig alle kinderen uit voor een gesprek

• Vaststelling

• Kinderen en jongeren vaak niet uitgenodigd

• Aanbeveling

• Geef alle minderjarigen kans gehoord te worden 

• Verlaag de drempel! Hoe kan jongere zelf aangeven dat hij of zij een gesprek wenst? 

• Mogelijkheid van jongere om de zaak zelf te activeren?

• Minstens onderzoek nodig over toets  belang van kind bij overeenkomst met concrete criteria met 

oog op permanente saisine





Zorg voor toegankelijke informatie op maat

• Vaststelling

• Brief zorgt vaak voor onrealistische en hooggespannen verwachtingen

• Te veel variëteit aan brieven en uitnodigingen 

• Aanbeveling

• Noodzaak van breed verspreide én toegankelijke informatie op maat van kind, via website, 

filmpjes





Maak de plaats van het gesprek kindvriendelijk 

• Vaststelling

• Voorkeur voor een gesprek in een vertrouwde omgeving

• Aanbeveling

• Vermijd zittingszaal 





Zorg dat het tijdstip uitkomt

• Vaststelling

• Meeste rechters kiezen voor woensdagnamiddag

• Iets minder dan de helft op weekdag

• Sommige kinderen ontvangen dadelijk datum, sommige kinderen hebben inspraak 

• Aanbeveling

• Geef alle kinderen inspraak, bijvoorbeeld door online agenda systeem



Totaal aantal
klachten 1530

Corona

370



Neem je tijd

• Vaststelling

• Voor meer dan helft van kinderen duurde gesprek minder dan kwartier

• De helft van kinderen had gevoel onder druk te staan 

• Aanbeveling

• Trek genoeg tijd uit voor gesprek 

• Voorzie aanspreekpunt na gesprek 



Iconen (svg)



Zorg dat het kind of de jongere zich op zijn 
gemak voelt

• Vaststelling deelnemers gesprek

• Bijna niemand wist dat vertrouwenspersoon kon, ook zelden toegelaten door familierechter

• Aanbeveling

• Samen met broers en zussen?

• Griffier als permanent en toegankelijk aanspreekpunt

• Laat altijd vertrouwenspersoon toe als kind dat graag wil 

• Voorzie in wettelijke criteria waaraan vertrouwenspersoon moet voldoen

• Vertrouwenspersoon kan werk van familierechter verlichten



Zorg dat het kind of de jongere zich op zijn 
gemak voelt

• Vaststelling verloop gesprek

• Inleiding gesprek door rechter zeer variabel

• Familierechters pakken gesprek heel verschillend aan

• 1 op 3 van geïnterviewde kinderen had gevoel niet serieus te worden genomen (!)

• Rechter gaat te veel uit van beïnvloeding door ouders 

• Aanbeveling

• Schat het verhaal naar waarde

• Denk na over format van gesprek (voortraject, maatschappelijk onderzoek)

• Het dragen van toga is uit den boze





Vertel wat er gebeurt na het gesprek 

• Vaststelling

• Veel verschillen in opmaak verslag

• Het verslag wordt voorgelezen, geen tijd voor reflectie bij kind

• Niemand praat met de kinderen na 

• Aanbeveling

• Geef hen rustig de tijd om na te lezen 

• Verplichte feedback




