
HET 
MAATSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK IN 
BURGERLIJKE 
ZAKEN

is zorgzaam samenleven

CONTACTGEGEVENS
De justitieassistenten zijn telefonisch bereikbaar op 
werkdagen tijdens de kantooruren. 

De adres- en contactgegevens vindt u op 
de website www.justitiehuizen.be

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?
Een maatschappelijk onderzoek duurt gewoonlijk 
drie maanden.

> De justitieassistent heeft toegang tot het 
gerechtelijk dossier om zicht te krijgen op de 
vraag aan de rechter, de betrokken partijen, het 
verloop van de procedure enzovoort.

> De justitieassistent ontmoet elke partij 
individueel.

> Tijdens het eerste gesprek in het justitiehuis legt 
de justitieassistent zijn opdracht uit en verzamelt 
hij informatie over de familiale situatie.

> Vervolgens plant de justitieassistent een 
huisbezoek bij u. Tijdens dit huisbezoek 
ontmoet de justitieassistent ook de kinderen. 
Hij kan ook andere personen ontmoeten (bv. uw 
nieuwe partner). Daarnaast verzamelt hij verder 
informatie bij u. 

> Op basis van deze gesprekken schrijft de 
justitieassistent een rapport. Daarin verduidelijkt 
hij de standpunten, verwachtingen en 
aangebrachte voorstellen tot oplossingen van de 
personen die hij heeft ontmoet. Er wordt aandacht 
besteed aan zowel de gemeenschappelijke als de 
verschilpunten van de voorstellen van de partijen. 
De justitieassistent formuleert eventueel zelf een 
advies met eventuele oplossingsvoorstellen.

> Ten slotte nodigt de justitieassistent u uit voor een 
laatste onderhoud waar u kennis kan nemen van 
het rapport en de justitieassistent u zijn rapport 
en voorstel toelicht.

> Daarna krijgt de rechter het rapport. De 
justitieassistent komt verder niet meer tussen in 
de procedure.

MEER INFORMATIE
www.justitiehuizen.be 

CONTACT
Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 
afdeling Justitiehuizen

Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel

Tel. 02 553 34 66

justitiehuizen@wvg.vlaanderen.be 
v.u
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WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK?
Wanneer u een conflict heeft dat verband houdt 
met de kinderen (bijvoorbeeld de verblijfsregeling 
van de kinderen, de uitoefening van het ouderlijk 
gezag, het recht op persoonlijk contact van de 
grootouders met de kleinkinderen enz.) kunt u de 
rechter vragen een beslissing te nemen.

Om meer informatie te verkrijgen over uw 
situatie kan de rechter het justitiehuis vragen een 
maatschappelijk onderzoek uit te voeren. 
Het maatschappelijk onderzoek moet de rechter 
helpen om de best mogelijke beslissing te nemen.

Het maatschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd 
door een justitieassistent werkzaam in een 
justitiehuis.

Het doel van het onderzoek is om voor de rechter 
relevante informatie te verzamelen over:

• de betekenis van het conflict

• de verschillende visies en verwachtingen 
inzake ouderschap en de voorstellen tot 
ouderschapsregeling

• wat kan helpen om een bepaalde regeling 
haalbaar te maken.

Tijdens het gehele maatschappelijk onderzoek 
en bij het formuleren van voorstellen legt de 
justitieassistent de focus op het kind.

WIE GEEFT DE OPDRACHT 
TOT EEN MAATSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK?
Enkel de rechter kan het justitiehuis vragen een 
maatschappelijk onderzoek uit te voeren. Het gaat 
dan om de familierechter in eerste aanleg of in 
beroep.

“U wil dat uw kind één op de twee 
weken bij u verblijft maar uw  
ex-partner gaat niet akkoord …”

“U en uw ex-partner zijn het 
niet eens over bepaalde opvoe-
dingskeuzes voor uw kind …”

“U ziet uw kleinkind al maanden 
niet meer als gevolg van een 
familiaal conflict …”


