
Bijlage 6: model voor de dagvaarding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg 

 
Uiterst dringende dagvaarding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

op basis van artikel 387bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek 

 
 
Wij, Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te ………. plaats + adres 
 
geven last en bevelen Meester …………….., gerechtsdeurwaarder te ……………, te 
dagvaarden om te verschijnen op de openbare terechtzitting van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te ………, op ………… om ….. uur:  
 
De heer (…) 
 
en/of 
 
Mevrouw (…) 
 
 
REDENEN 
 
1. Situatie van het minderjarige kind: beschrijving van de nationaliteit, leeftijd, scholing 
 
2. Gezinssituatie: beschrijving van de nationaliteit, aantal kinderen,… 
 
3. Elementen ter kennis van het parket gebracht m.b.t. een risico op vrouwelijke genitale 
verminking of gedwongen huwelijk en een risico om met het oog hierop naar het buitenland 
te vertrekken:  
 
Het parket werd ingelicht over precieze en overeenstemmende elementen die wijzen op een 
ernstig risico dat de minderjarige op korte termijn blootgesteld zal worden aan een 
vrouwelijke genitale verminking/een gedwongen huwelijk in het buitenland 
 
(…) 
 
4. Te nemen maatregelen:  
 
4.1. Alle noodzakelijke maatregelen moeten getroffen worden om dit minderjarige meisje te 
beschermen tegen een genitale verminking die onherstelbare gevolgen voor haar geestelijke 
en/of fysieke gezondheid zal hebben. Derhalve moeten alle maatregelen genomen worden 
die nodig zijn om te verhinderen dat deze minderjarige vertrekt naar het land van haar 
ouders  of eender welk ander land waar zij het risico loopt aan hetzelfde gevaar blootgesteld 
te worden, door volgende maatregelen te bevelen: 
 

- De ouders verbieden om samen met hun minderjarige kind het 
Schengengrondgebied te verlaten, of het vertrek van hun minderjarige kind uit het 
Schengengrondgebied te organiseren of mogelijk te maken voor de periode van 
…….. tot ………… 

 
- De verweerders bevelen om binnen de drie dagen na de uitspraak van de tussen te 

komen beslissing op het parket van de procureur des Konings de paspoorten en/of 
identiteitskaart neer te leggen van de minderjarige jonger dan 15 jaar voor de periode 
van …….. tot ………… 



 
4.2. Variant: Alle noodzakelijke maatregelen moeten getroffen worden om dit minderjarige 
meisje/deze minderjarige jongen te beschermen zodanig dat zij/hij niet aan een gedwongen 
huwelijk blootgesteld wordt. Derhalve moeten alle maatregelen genomen worden die nodig 
zijn om te verhinderen dat dit minderjarige meisje/deze minderjarige jongen vertrekt naar het 
land van haar/zijn ouders of eender welk ander land waar zij/hij het risico loopt aan hetzelfde 
gevaar blootgesteld te worden , door volgende maatregelen te bevelen: 
 

- De ouders verbieden om samen met hun minderjarige kind het 
Schengengrondgebied te verlaten, of het vertrek van hun minderjarige kind uit het 
Schengengrondgebied te organiseren of mogelijk te maken voor de periode van 
…….. tot ………… 

 
- De verweerders bevelen om binnen de drie dagen na de uitspraak van de tussen te 

komen beslissing op het parket van de procureur des Konings de paspoorten en/of 
identiteitskaart neer te leggen van de minderjarige jonger dan 15 jaar voor de periode 
van …….. tot ………… 

 
5. In voorkomend geval: verzoek tot opleggen van een dwangsom 
 
De veroordeling tot elk van de maatregelen moet gepaard gaan met de betaling van een 
dwangsom van (…) euro per dag vertraging te rekenen vanaf de betekening van het tussen 
te komen vonnis, in geval van niet-uitvoering van de door de rechtbank bevolen 
maatregel(en).  
 
6. Het is absoluut noodzakelijk dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
rekening houdend met volgende elementen met hoogdringendheid uitspraak kan doen: (…) 
 
Omwille van de hieronder uiteengezette redenen is het belang van de minderjarige duidelijk.  
 
 
OM DEZE REDENEN EN ALLE ANDERE AAN TE HALEN TIJDENS HET GEDING:  
 
 
De huidige vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 
 
DERHALVE 
 
 
1. De ouders te verbieden om samen met hun minderjarige kind het Schengengrondgebied 
te verlaten, of het vertrek van hun minderjarige kind uit het Schengengrondgebied te 
organiseren of mogelijk te maken voor de periode van …….. tot ………… 
 
2. Dhr...……………….. en/of Mevr.…………………………… te bevelen op het parket van de 
procureur des Konings te ……….., afdeling ………… (adres……………..), binnen de drie 
dagen na de uitspraak van de tussen te komen beslissing, alle paspoorten en 
identiteitskaarten van de minderjarige …………… neer te leggen voor de periode van …….. 
tot ………… 
 
Op straffe van een dwangsom van ………… euro per dag vertraging te rekenen vanaf de 
betekening van de tussen te komen beslissing. 
 
 


