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ProtocolBalie-Magistratuurinzakebehandeling

I PREAMBULE

In het kader van de bestrijdingvan de gerechtelijkeachterstandbestaatde nood om af'spraken
tussende balie en de magistratuurte makendie leidentot eeneÍficiënteen effectievewerking
van de rechtbankvan eersteaanlegte Leuvenbij de behandelingvan burgerlijke zaken in het
algemeenen in het bijzondervan burgerlijke zakenin proceduresbij dejcugdrechtbank.
hebben tot doel maxitnaal tc
De hicrna opgenomenaf'sprakentussenbalie-rnagistratuur
verhelpenaanhet wegwerken,minstensemstig indijken van de gerechtelijkeachterstand.
maximaal
partijen verbindener zich toe de hierna opgenomenaÍ-spraken
De ondergetekende
na te komen.
Mct het oog op eenzo groot mogelijkeunifbrmiteitvan afbprakenbinnenhet ressortBrussel,
werd kennisgenomenvan de afsprakendie reedsbestaanen zijn opgenomenin het protocol
balie-magistratuurinzake de aÍhandelingvan comectionelezakenvan de rechtbankvan eerste
van het ressort
van de arbeidsgerechten
aanlegte Leuven,het protocol balie-rnagistratuur
Brusselen het protocol balie-magistratuurvan het hof van beroepte Brussel. In de mate dat
deze afsprakcnwerkbaar zijn voor de afhandelingvan burgerlijke belangenbinnen de
rechtbankvan eersteaanlegte Leuvenwerdenze grotendeelsovergenomen.

II BURGERLIJK ZAKEN IN HET ALGEMEEN

I. Inleidingzitting na dagvaarding o.f vriiwillige verschiining

l.l De zitting vangtaan om th00.
De advocatenzijn aanwezig bij aanvangvan de zitting, minstens brengen zij hun
schriftehlke verklaringen en verzoeken tot aanhouding van de zaken en/of
rolverzendingenvooraf ter kennis aan de griffie; dit laat een vlot verloop van de
rolafioepingtoe, zodatzakenniet moetenworden hemomen.

1.2 Verschillende mogeliikheden doen zich voor bry dc rola.frocping

1.2.1Verzoektot rolvcrzending
Brj de inleiding worden de zaken naar de rol verzondenindien alle partijen hierom
verzoeken,in voorkomendgeval vertegenwoordigddoor hun raadsman.
Onverminderdde bepalingenvan artikel 129 GerechtelijkWetboek kan dit door
middel van een gezamenlijke brief,, ondertekenddoor alle partijen, of door een
afzonderlijke brief van elke partij. Indiendezebrievenvoor de inleidingztttingaande
griffie zijn medegedeeld,
dienenpartijenzich niet naarde inleidingzittingte begeven.
Bij gebrek aan akkoord om de zaak naar de rol te verzendenkan de rechter de zaak
vaststellenbij toepassingvan artikel 747 GerechtehlkWetboek,hetzij uitstellenbij
toepassingvan artikel 754 GerechtelijkWetboek indien partijen akkoord gaan of bij
van de artikelen803-804GerechtelijkWetboek.
toepassing
1.2.2 lnstaatstelling
(artikel 747 tl GerechtelijkWetboek)kan plaatsvinden
Een minnelijkeinstaatstelling
door de invulling van een modelÍbrmulierdat te verkrijgenis op de griffie of op de
zitting. lndien alle betrokkenpartijen vooraf dit formulier hebbeningevuld en hebben
ondertckcnd,volstaatde neerlcggingvooraf tcr griffie of ten laatsteop de zitting. Brj
het vaststellen van een rechtsdag, zal tussen de laatste conclusietermun en de
rechtsdagminstensI rnaandgelatenworden.
Bij gebrek aan minnelijk akkoord gaat de rechtbankambtshalveover tot het bepalen
van conclusietermijnen,waarbij tussen de laatste conclusietermrjnen de rechtsdag
maximumdrie maandenmogenliggen(artikel747 5 2 GerechtelijkWetboek).
lndien in de loop van de procedurein onderling akkoord wordt aÍgewekenvan dc
minnelijke of gerechtelijkeinstaatstellingzullen partijen de rechtbankhiervan ter
zitting duidelijk op de hoogte brengen, zodat de rechtbank hiermee zal rekening
houden.
1.2.3 Y erzoektot uitstel
Partijenkunnenverzoekende zaakuit te stellen:
- om eenbijkomendepartij in het gedingte betrekken
- voor de behandelingin kortedebatten(arlikel735 GerechtehjkWetboek).

1.3 Bchandelingop de inleidingzitting
Na de rolafiocpingkunnende zakendie in aanmerkingkclmenvoor korle debatten,
wordenbehandeldhetzii bij verstek, hetzij op tegenspraak.
Akkoorden dienen schriftelijk en ondertekenddoor alle partijen vooraf ter griÍfie te
of ten laatsteop de zitting.
wordenneergelegd
Op het ogenblik van het sluiten van de debattenkan de rnagistraatde advocaten
verzoekenhun akkoorclenen/of conclusieselektronischover te maken op een door
deze magistraat aangeduid adres. Deze akkoorden en/of conclusies worden
tcgehlkertijdaan de andereadvocatenovergemaakt. De mededelinggeschiedtin

tegelijkertrydaan de andereadvocatenovergemaakt. De mededelinggeschiedtin
format dat de magistraataangeeft. Deze akkoordenen/of conclusiesmoeten identiek
zijn aandezedie vooraf ter grifïie of op de zitting werdenneergelegd.
De stukkendienengeïnventariseerd
en in een kaft met vermeldingvan de naamvan de
advocaatte wordenneergelegd.

1.4 llchandcling in kortgcding
Mededeelbare
zakenwordenbij voorkeurbij voorrangbehandeld,zo mogehjk tussen
th en 10h30.

l. 5 Behandcling.fàmiliezaken

Zie verderbepalingenonderIII.3

2

Pleitzitting

2.I Plcitdatum
Alle actorendienenop het vastgesteldeuur aanwezigte zijn.
Wanneereen zaak, vastgesteldvoor pleidooien,moet worden uitgesteldom redenen
cigen aan de rechtbank,zal de rechtbankde advocatenen/of partijen daarvanvooraf
en zonderverwijl verwittigenbij telefoon,brief , e-mail of fax, behoudensovermacht.
De rechtbankzal eennieuwe pleitdatumbepalenop eenzo nabij mogelijke datum.
Wanneereen zaak, vastgesteldvoor pleidooien,moet worden uitgesteldop verzoek
van een partij omwille van een bijzondere reden en al de anderepartijen hiermec
akkoord gaan,zullen partijen de rechtbanken, in een mededeelbarezaak,hetopenbaar
ministerie,vooraf verwittigenbij telefbon,brief , e-mailof fàx, behoudensovermacht.
Tcnzij in dat geval partijen verzoeken de zaak naar de rol te verzenden,zal de
rechtbankpogenom de zaakop eenzo kort mogelijke termijn uit te stellen.
Indien de rechtbank niet vooraf wordt verwittigd van het uitstel en een partij geen
opgave doet van een bijzondere reden tot uitstel of indien een partu zonder
verwittiging afwezig is en de anderepartij zijn voordelenniet wenst te nemen maar
akkoord gaat met een uitstel, zal de zaak achteraan op de wachtlijst worden
vastgesteld.
Het feit dat eenadvocaateenzaakpersoonlijkwenstte pleitenen niet op de zitting kan
aanwezig zijn, wordt in de regel niet als een bijzondere reden aanvaard,tenzij de
de grifïie en zijn
advocaatbinnen de maand na ontvangstvan het vaststellingsbericht

wederpartij(en) verwittigt dat de pleitdatum niet past in welk geval een andere
pleitdatumzal wordentoegekend.
Een zaakwaarin op de vastgesteldepleitdatumgeenenkelepartij verschijntwordt naar
de rol verzonden.

2.2 Conclusiesen stukken
2.2.1 Onverminderdartikel 748bis GerechtelijkWetboek zijn de laatsteconclusies
van partijen steedssyntheseconclusies
waarin de middelen en argumentenworden
samengevaten die derhalvede voorgaandeconclusiesen de inleidendeakte of het
verzoekschrifltot hogerberoepvervangen..
Op het ogenblikvan het sluitenvan dc debattenkan de magistraataan de advooaten
verzoekenhun akkoordenen/of conclusieselektronischover te maken op een door
deze magistraat aangeduid adres. Deze akkoorden en/of conclusies worden
tegel4kertrjdaan de andereadvocatenovergemaakt. De mededelinggeschiedtin
Íbrmat dat de magistraataangeeft. Deze akkoordenen/of conclusiesmoeten identiek
zijn aandezedie voorafter grifïie of op de zitting werdenneergelegd.
2.2.2 Onverminderdartikel 756 GerechtelijkWetboek zullen de geïnventariseerde
stukkenminstensvijftien dagenvoor de pleitdatumter griffie worden neergelegd.

2.3 Plcitduur
Indien de door partijen voorgesteldepleitduur aannemelijklijkt, zal de rechtbankdeze
duur toekennen.
en in geltjke
Partijen zorgen ervoor dat de toegekendepleitduur wordt gerespecteerd
mate wordt verdeeld (behoudensandersluidendeafsprakentussen partijen zelÍ), dit
teneindede behandelingvan alle vastgesteldezaken op dezelfde zitting mogelijk te
maken.
en kan tijdens
De rechtbankwaakt er tevensover dat de pleitduurwordt gerespecteerd
partrl die de
pleidooi
van
een
aan
het
maken
de pleidooientussenkomenen een einde
pleitduuroverschrijdt.
haartoegemeten

IN JEUGDZAKEN
I I I B U R GE R L IJK EP R OC E D URE

In het protocol balie magistratuurvan het hof van beroepvan Brusselwordt de nadruk gelegd
op het specifieke wettelijk kader waarbinnen de burgerlijke procedure in jeugdzaken
plaatsvindt.Het volstaathiernaarte verwijzen.

L Er wordt naar gestreeÍdom de periode tussende neerleggingvan het verzoekschriftter
griffie en de oproepingvan partijenzo kort mogelijk te houden.

2. Het verloop van de zitting wordt verdeeldin twee blokken: van th00 tot 10h30en van
10h30tot het einde van de zitting. De advocatenzullen aanwezigzijn. Minstens zullen zij
zich aanmeldenbr1 de deurwaarderen meedelen waar zij bereikbaar zijn gedurendede
tijdsblokwaarbinnenhun zaakis vastgesteld.

3. Teneindede actieverol van de rechtermogehjkte makenis het gewenst:
- dat partrlen,vcrtegenwoordigddoor een advocaat,hun conclusiesen geïnventariseerde
stukkenvooraf neerleggenter griffie, teneindede jeugdrechteren het openbaarministerie
toe te laten de zakenvoor te bereiden. De laatsteconclusiesmoetensyntheseconclusies
zijn. In voorkomendgeval dienen partijen de titel waarvande wijziging wordt gevraagd
ofde deskundigeverslagenuit vorige en andere proceduresneerte leggen.
- dat op de zitting partijen in persoonverschijnenteneindede mogelrykheidvan akkoord,
bemiddelingof verzoeningte kunnen benutten,behalve indien zij in het buitenland
verblijven of indien de betwistingbeperktis tot louter financiëleaspecten;
- indien partijen voorafeen akkoord hebbengesloten,dient dit schriftehjk en op voorhand
ter griffie te worden neergelegdteneinde nazicht rnogelijk te makcn; er z,al in het
verblijfs-en
bijzonder aandachtgeschonkenworden aan de Íbrmulering van gepreciseerde
1.
bijlage
waaroverin brjlageeenvoorstel
vakantieregelingen
- ingeval van financiële betwistingen dienen partijen, vertegenwoordigd door een
advocaat,in conclusiesen stukkende in de Wet van l9 maart 2010 (terbevorderingvan
voor de
een objectieveberekeningvan de door de ouderste betalenonderhoudsbijdrage
kinderen)bepaaldeparametersmaximaaltoe te lichten en te bewijzen, waaronder dc
de fiches 281.10 en de loonÍichesvan de
neerleggingvan de laatsteaanslagbiljetten,
maanden vooratgaanclaan de procedure waarvoor nog geen aanslagbiljetten,noch
loonficheszijn opgesteld.
lndien partijen niet kiezen voor een forfaitaire regeling van de buitengewonekost, wordt
- 'zie
bijgevoegde Íbrmulering van de buitengewonekosten als richtlijn voorgesteld.
bijlage2.

Op het ogenblik van het sluiten van de debattenkan de magistraataan de advocaten
verzoekenhun conclusiesen/of hun akkoordenelektronischover te maken op een door
deze magistraataangeduidadres. Deze akkoordenen/of conclusiesworden tegelijkertrjd
aan de andere advocaten overgemaakt. De mededeling geschiedt in fbrmat dat de
magistraataangeeft. Deze akkoordenen/of conclusiesmoetenidentiek zljn aandeze die
vooraf ter griffie of op de zittingwerdenneergelegd.

IV SLOTBEPALINGEN
201I .
Dit protocolgaatin op I september
op schriftelijkverzoekvan éénvan
De evaluatievanhet protocolzal kunnenplaatsvinden
partijen.
deondertekende
3 0i u n i2 0 1I

Buitengelryone
kosten
Indien partijen niet kiezen voor een ÍbrÍaitaire regeling van de buitengewonekosten,
van (eendeelof een%) van de
veroordeeld
tot betalinsaan
wordt
eveneens
volgendebuitengewone
kosten:

kosten, nl. :
l.Medischeen paramedische
-

alle hospitalisatiekosten,alle consultaties van specialisten en alle door hen
voorgeschreven gespecialiseerde onderzoeken, medicaties en gespecialiseerde
verzorging;
- de kosten voor aanschaf van brillen en/of contactlenzen,kinesitherapie,steunzolen,
revalidatie, logopedie, orthodontie, therapie of begeleiding door een psycholoog of
psychiatcr;
en dit alles :
a) voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een
bevoegdeinstantiel
b) en onder afïrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van
of van cen andereaanvullendeverzekering.
hospitalisatieverzekering

een

2. De kosten verbonden aan de schoolseopleiding, nl. :
- school- en studiereiz.envanlanger dan eén dag, sneeuw- bos - en zeeklassen;
- aankoop schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar ondetwijs, alsmede een
personalcomputer rnet de voor de studie noodzakelijkeprogramma's;
- noodzakelijke materialen die vermeld staan op een door de onder-wijsinstelling
afgeleverdelijst;
- abonnementenvoor het veruoer van en naar school,
- de inschrijvingsgeldenen cursussenvan hogere studies en stages inherent aan het
gevolgd onderwijs;
en dit alles na aÍ1rekvan eventuele studietoelagenen/of studiebeurzen.

3. De kostenverbondenaan de ontwikkeling van de persoonlijkheiden ontplooiing,
nl. :
vakantiestages,
- lidgeld en basisbenodigdhedenvoor een sportclub,jeugdvereniging,
taal - en sporlkampen;
behoudens
- desgevallend
de kostenvan internaaten de huur van een studentenkamer
uitmaken;
zouden
indien dezeniet noodzakelijkzoudenzijn erVof eenluxe-uitgave
- het behalenvan een rijbewijs voorzoverdit niet kostelooslangsschoolkan behaald
wordenmaarvia eenrijschooldientte geschieden.
Deze buitengewonekosten dienen - behoudensandersluidendeovereenkomsttussen
paÍijen :

a) afgerekend te worden binnen de eerste week van elke maand met mededeling van de
stavingstukken;
b) betaald te worden binnen de vijftien dagen na mededeling van de aÍiekening rnet
stavingstukken;
c) wat de buitengewonekosten verbondenaan de ontwikkeling van de persoonlijkheiden
de ontplooiing betreft, het voorwerp te zijn van een voorafgaandoverleg en ecn akkoclrd.
Aan het vereistevan een vooraÍgaandoverleg en een akkoord zal voldaan zijn wanneer
de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekendebrief, faxbericht
ol e-mail, nalaat hierop te reagerenbinnen de vijf dagen. In de schoolverlovenwordt
deze termijn verlengd in alle redelijkheid.
Ingeval van compensatieis alleenhet verschil verschuldigd.

Verblij fsregeling
Het verblijf van de kinderenbrj hun ouderswordt als volgt geregeld:

l. Tijdens het schooljaar:
I .l Ingcval van weekendregclíng:
-

-

de kinderenverblijvensecundarrbr1hun vaderof hun moederom de 14 dagen,een
weekendvan vrijdagavondom 18h00 of na schooltijdof indiende kinderenniet op
schoolaanwezigzijn om I 8h00,tot zondagavond18h00.
Het eersteweekendgaatin op datum.

:
I .2 Ingeval van verblij.fico-ouderschap
-

-

de kinderen verblijven afwisselendeen week brj hun vader en een week bij hun
moeder.De wisselingvan de kinderengebeurtop vrijdagavondom 18h00 of na
schooltijdof indiende kinderenniet op schoolaanwezigzijn om 18h00.
bU
Dezeregelinggaatvoor de eerstekeer in op datum

2. Tijdens de schoolvakanties:
De verblijt-sregelinggeldt voor het geheleschooljaar,maar wordt niet uitgevoerdtijdens de
Tijdens de hiema vermelde schoolvakantieswordt de
hierna volgende schoolvakantios.
verblijfsregeling vervangen door de hi emavolgendeverblijfsregelingen.
2.1. Ingcval van weekcndregeling
herfst- en krokusvakantie:
2.1.1. De paas-en kerstvakantie,
om 18h00 of
Dezevakantiesstartenvanafvrijdagavondvoorafgaandaande vakantieperiode
na schooltijdof indien de kinderenniet op schoolaanwezigzijn om 18h00 of de eerstedag
om te eindigenop zondagavondvoor de nieuwe
na de laatsteschooldagom 10h00
om 18h00.
schooldag
De vakantiesworden opgedeeldin twee helÍten.
De eerstehelÍt van de herfst- en krokusvakantieeindigtop wocnsdagom 18h00,waarnade
tweedehelft van dezevakantie(s)aanvangt.
De eerstehelft van de paas - en kerstvakantieeindigt op de twcede zaterdagom 18h00,
waamade tweedehelft van dezevakantie(s)aanvangt.
De kinderenverblijven in de parejaren de eerstehelft van dezevakantiesbij hun vaderof hun
moederen de tweedehelft van dezevakantiesbrj hun moederof hun vader.
De kinclerenverblijven in de onparejaren de eerstehelft van dezevakantiesbij hun moederof
hun vaderen de tweedehelft van dezevakantiesbij hun vaderof hun moeder.
2.2.2.De zomervakantie:

De zomervakantie
startop ljuli om 10h00en eindigtop 31 augustusom 18h00,waarbij de
eerstehelft van de maandenjuli en augustusstartenop 1 juli en 1 augustusom 10h00om te
eindigenop I ó juli en I ó augustusom 18h00,waarnade tweedehelft aanvangt.
plaatsop ljuli om 10h00,l6 juli om 18h00,1 augustus
Aldus vindenzijn wisselmomenten
om 10h00,ló augustus18h00en 3l augustus18h00.
De kinderen verblijven in de parejaren de eerstehelft van de maandenjuli en augustusbi-j
hun vaderof hun moederen de tweedehelft van dezemaandenbij hun moederof hun vader.
De kinderenverblijvenin de onparejaren de eerstehelft van de maandeniuli en augustusbij
hun moederof hun vaderen de tweedehelÍt van dezemaandenbii hun vaderof hun moeder.

2.2. Ingeval van vcrblijísco-oudcrschap
:
2 . 2 . 1D
. e zomervakantic
De zomervakantie
startop I juli om 10h00en eindigt op 31 augustusom 18h00,waarbij de
eerstehelÍt van de maandenjuli en augustusstartenop I juli en 1 augustusom 10h00om te
eindigenop l6 iuli en 1ó augustusom 18h00,waamade tweedehelft aanvangt.Aldus vallen
om 10h00,ló augustus
op I juli om 10h00,l6 juli om 18h00,I augustus
de wisselmomenten
18h00cn 3 I augustusI 8h00.
De kinderenverblijvenin de parejaren de eerstehelÍt van de maandenjuli en augustusbij
hun vaderof hun moederen de tweedehelft van dezemaandenbij hun moederof hun vader.
De kinderenverblijven in de onparejaren de eerstehelÍt van de maandenjuli en augustusbij
hun moederof hun vaderen de tweedehelft van dezemaandenbii hun vaderof hun moeder.

3. Vervoer van de kinderen bij de wisselmomenten:
De ouder voor wie het verblijf van de kinderen aanvangt/eindigt,haalt/brengtde kinderen
bij/naarde andereouderofaan de school.

Partijenkunncn omtrent de verblijÍ'sregelingvan de kinderensteedsandersluidendeaÍ'spraken
maken.

