RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
LIMBURG
U DIENT EEN VORDERING TOT ECHTSCHEIDING IN ?
EN/OF
U VRAAGT MAATREGELEN VOOR DE KINDEREN OF TUSSEN EX-PARTNERS ?
A. Vanaf 01.09.2017 worden verzoekschriften en dagvaardingen, waarin zowel de
echtscheiding wordt gevraagd als maatregelen die geacht worden spoedeisend te zijn in de
zin van artikel 1253ter/4 Ger. W. en art. 1253ter/5 Ger. W., niet meer gesplitst.
Zij krijgen één rolnummer en komen in éénzelfde dossier.
B. Vanaf 01.09.2017 worden verzoekschriften en dagvaardingen, waarin de echtscheiding
wordt gevraagd en/of maatregelen zoals hiervoor omschreven, op dezelfde zitting ingeleid.
Er wordt verwezen naar de nota “INLEIDING FAMILIEZAKEN” op deze website
(www.rechtbanken-tribunaux.be), onder inlichtingen.
C. In alle zaken waarin de echtscheiding en/of maatregelen worden gevorderd, verzoekt de
griffie partijen en hun advocaten volgende praktische richtlijnen na te leven:
1. Een gecombineerd verzoekschrift (waarin de echtscheiding EN maatregelen worden
gevorderd) wordt neergelegd in 8 exemplaren (2 of meer voor partijen – 2 of meer voor
advocaten – overige exemplaren voor dossier van rechtspleging en extra map).
2. Verzoekschriften waarin de echtscheiding of maatregelen worden gevraagd moeten in 7
exemplaren worden neergelegd.
3. Verzoeken (conclusie of op schriftelijk verzoek) waarin de zaak opnieuw aanhangig wordt
gemaakt op grond van de blijvende saisine van de familierechtbank (artikel 1253 ter/7 Ger.
W.) worden in 7 exemplaren neergelegd.
4. Een dagvaarding worden neergelegd in 2 exemplaren. Het lijkt aangewezen dat de advocaat
de gerechtsdeurwaarder hierop attent maakt bij het uitbrengen van de opdracht.
5. Volgende stukken moeten, zowel wanneer wordt ingeleid bij verzoekschrift als wanneer er
wordt geopteerd voor dagvaarding, in tweevoud worden bijgevoegd / neergelegd :








eensluidend verklaard afschrift huwelijksakte (als de echtscheiding gevraagd wordt)
eensluidend verklaard afschrift huwelijkscontract (als de echtscheiding gevraagd wordt)
attest van woonst beide partijen (Altijd. Dit attest mag niet vroeger gedagtekend zijn dan
15 dagen voor verzoekschrift)
historiek woonplaatsen beide partijen (als de echtscheiding gevraagd wordt)
attest nationaliteit beide partijen (als de echtscheiding gevraagd wordt))
geboorteakte minderjarige kinderen (Altijd)
attest van woonst minderjarige kinderen (Altijd).

Opmerking :
De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afschriften die door de bevoegde dienst via
elektronische weg worden afgeleverd met dien verstande dat het bericht van de
dienst die het attest heeft afgeleverd, eveneens wordt bijgevoegd.
In geval de wet een eensluidend verklaard afschrift voorstelt, wordt hiervan uiteraard
niet afgeweken.
De identiteitsgegevens van partijen en de huwelijksplaats en - datum dienen in de
gedinginleidende akte correct te worden overgenomen uit de akten van de
burgerlijke stand meer bepaald de huwelijksakte; de echtscheiding wordt immers
door de ambtenaar van de burgerlijke stand overgeschreven naast de huwelijksakte.

BELANGRIJK : indien voormelde richtlijnen niet worden nageleefd wordt het verzoekschrift
teruggestuurd zonder inschrijving.
Bij dagvaarding worden de vereiste stukken bij voorkeur neergelegd voor de zitting. Dit biedt de
griffie de mogelijkheid het nodige nazicht te doen voorafgaand aan de zitting, zoals dit automatisch
het geval is voor de verzoekschriften. Bij gecombineerde dagvaardingen dienen de stukken in 2-voud
te worden neergelegd (1x originele stukken cfr. art. 1254 Ger W. en 1x kopie).
De griffie vraagt ook dat de advocaten tijdig hun tussenkomst melden, ook bij opvolging.
Tot slot nog even herhalen dat er op de inleidingskamers met blokken wordt gewerkt, de zaken
binnen elk blok worden behandeld volgens de rolafroeping en de advocaten verwacht worden op
het uur dat wordt vermeld in de oproepingsbrief / dagvaarding.

