Uittreksel
Antwerpen, 25 juni 2021

BESCHIKKING

Wij, R. Hobin, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen;
Gelet op artikel 316, 2e lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Na het advies te hebben ingewonnen van de Procureur-generaal bij ons hof van beroep;
Nr. 2021/255

Art. 1
Beslissen als volgt nopens het aantal en de bevoegdheid van de kamers van het hof van beroep,
alsmede nopens de dagen waarop en de lokalen waarin de zittingen zullen doorgaan :

KAMER B1M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B1E1 - B1E2 - B1E3 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B1M : maandagnamiddag, enkel tijdens de even wek en, in zaal A
Kamer B1E1 : maandagvoormiddag in zaal A
Kamer B1E2 : maandagvoormiddag in zaal J
Kamer B1E3 : maandagvoormiddag in zaal L
(…)

KAMER B2M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B2E1 - B2E2 - B2E3 - B2E4 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B2M : dinsdagnamiddag, behoudens in de 3de week van de maand, in zaal I
Kamer B2E1 : dinsdagvoormiddag in zaal I
Kamer B2E2 : dinsdagvoormiddag in zaal J
Kamer B2E3 : dinsdagvoormiddag in zaal E
Kamer B2E4 : dinsdagvoormiddag in zaal L
(…)
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KAMER B3M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B3E1 - B3E2 - B3E3 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B3M : maandagvoormiddag en -namiddag, enkel tijdens de even wek en, in zaal I
Kamer B3E1 : maandagnamiddag in zaal I, elke week inl. – pleitzitting enkel in de oneven wek en,
Kamer B3E2 : maandagnamiddag in zaal L, enkel in de oneven wek en
Kamer B3E3 : maandagnamiddag in zaal J, enkel in de oneven wek en
(…)

KAMER B4M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B4E1 - B4E2 - B4E3 (enkelvoudig - burgerlijk)
Kamer B4M : maandagvoormiddag (na afloop van de inleidingszitting van kamer B4E1),
maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag, behoudens in de week van de 2de
maandag van de maand, in zaal F
Kamer B4E1 : elke maandagvoormiddag van de maand van 9u00 tot 9u15, louter met het oog
op de inleidingen, in zaal F. Enkel de 2de maandagvoormiddag van de maand
wordt de inleidingszitting gevolgd door een pleitzitting.
Kamer B4E2 : elke 2de maandagnamiddag van de maand, in zaal F
Kamer B4E3 : dinsdagvoormiddag in de week van de 2de maandag van de maand, in zaal F
(…)

KAMER B5M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B5E1 - B5E2 - B5E3 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B5M : elke 1ste donderdagvoormiddag in zaal F
elke donderdagnamiddag in zaal F
Kamer B5E1 : donderdagvoormiddag, behoudens in de 1ste en 3de week van de maand, in zaal F
elk e donderdagvoormiddag van 9u00 tot 9u15, louter met het oog op de
inleidingen, in zaal F
Kamer B5E2 : donderdagvoormiddag, behoudens in de 1ste en 3de week van de maand, in zaal J
Kamer B5E3 : donderdagvoormiddag, behoudens in de 1ste en 3de week van de maand, in zaal L
(…)

KAMER B6M (meervoudig - burgerlijk en fiscaal)
KAMERS B6E1 - B6E2 - B6E3 (enkelvoudig - burgerlijk en fiscaal)

Kamer B6M : maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag en –namiddag (na afloop van de
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inleidingszitting van kamer B6E1), behoudens in de week van de 2de dinsdag
van de maand, in zaal B
Kamer B6E1 : elke dinsdagnamiddag van de maand van 14u00 tot 14u15, louter met het oog
op de inleidingen, in zaal B. Enkel de 2de dinsdagnamiddag van de maand
wordt de inleidingszitting gevolgd door een pleitzitting.
Kamer B6E2 : elke 2de dinsdagvoormiddag van de maand, in zaal B
Kamer B6E3 : de maandagnamiddag in de week van de 2de dinsdag van de maand, in zaal B
(…)

KAMER B7M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B7E1 - B7E2 - B7E3 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B7M : maandagvoormiddag, enkel tijdens de even wek en, in zaal B
Kamer B7E1 : maandagnamiddag in zaal E
Kamer B7E2 : maandagnamiddag in zaal N
Kamer B7E3 : maandagnamiddag in zaal C
(…)

KAMER B8M (meervoudig - burgerlijk)
KAMERS B8E1 - B8E2 - B8E3 (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B8M : woensdagnamiddag, enkel tijdens de even wek en, in zaal F
en op woensdagvoormiddag 22 september 2021, 20 oktober 2021, 17 november 2021, 15
december 2021, 26 januari 2022, 23 februari 2022, 23 maart 2022, 20 april 2022, 18 mei 2022
en 15 juni 2022
Kamer B8E1 : woensdagvoormiddag in zaal F
Kamer B8E2 : woensdagvoormiddag in zaal E
Kamer B8E3 : woensdagvoormiddag in zaal J
(…)

KAMER B9E (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B9E : dinsdagvoormiddag, en -zo nodig- dinsdagnamiddag, in zaal N
(…)
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KAMER B10E (enkelvoudig - burgerlijk)

Kamer B10E : maandagvoormiddag in zaal E
(…)

KAMER F1M (meervoudig - burgerlijk - familiekamer)
KAMERS F1E1 - F1E2 - F1E3 (enkelvoudig - burgerlijk - fam.kamer)

Kamer F1M : dinsdagvoormiddag, enkel tijdens de even wek en, in zaal A
Kamer F1E1 : dinsdagnamiddag in zaal E
Kamer F1E2 : dinsdagnamiddag in zaal J
Kamer F1E3 : dinsdagnamiddag in zaal L
(…)

KAMER F2M (meervoudig - burgerlijk - familiekamer)
KAMER F2E (enkelvoudig - burgerlijk - familiekamer)
KAMER F3E (enkelvoudig - burgerlijk - familiekamer)
KAMER F4E (enkelvoudig - burgerlijk - familiekamer)

Kamer F2M : elk e 1ste maandagnamiddag van de maand in de raadk amer van de plechtige
zittingszaal
Kamer F2E : maandagvoormiddag, en -zo nodig- maandagnamiddag, in zaal M
(behalve op de 1ste maandagnamiddag van de maand)
Kamer F3E : dinsdagvoormiddag en -zo nodig- dinsdagnamiddag in zaal M
Kamer F4E : woensdagvoormiddag en -zo nodig- woensdagnamiddag in zaal M
(…)

KAMER F5E (enkelvoudig - burgerlijk – KMS-kamer)

woensdagvoormiddag in zaal N
(…)
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KAMER C1 (correctioneel)

woensdagvoormiddag en -namiddag in zaal A, en
enk el tijdens de even wek en, vrijdagvoormiddag en -namiddag in zaal A
(…)

KAMER C2 (correctioneel)

woensdagvoormiddag en -namiddag in zaal D, en
donderdagnamiddag in zaal B
(…)

KAMER C3 - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
(2 afdelingen)

Kamer C3 : in zaal D :
1° De k amer C3-K.I. houdt zitting op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telk ens in de
voor- en namiddag;
2° Op woensdagen (voormiddag en/of namiddag) houdt de k amer C3-K.I. ambtshalve toezicht
over het verloop van de gerechtelijke onderzoeken overeenkomstig art ikel 136 Wetboek
Strafvordering;
3° Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, en volgens dringende noden
van dienst op dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag, zetelt de kamer C3-K.I. in de aan zeer
k orte termijnen gebonden zaken zoals onder meer voorlopige hechtenissen, verzoeken tot
voorlopige invrijheidstelling, vreemdelingen, uitleveringen, Europese aanhoudingsbevelen,
internationale wederzijdse hulp in strafzaken, de controles over de bijzondere
opsporingsmethoden (235ter Wetboek Strafvordering), de zogenaamde procedures
Franchimont zoals de verzoek en tot bijkomende onderzoekhandelingen, de k ortgedingen
met betrekking tot de strafrechtelijke beslagen, de opheffing of de omzetting ervan, de
procedures inzake de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek Strafvordering, alsmede de
hogere beroepen tegen (strijdige) beschik k ingen van onderzoek srechters;
4° Op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag, en omwille van de noodwendigheden van de
dienst tevens op maandag, dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdag, zetelt de
k amer C3-K.I. in de niet aan k orte termijnen gebonden zaken, zoals de regelingen van de
rechtspleging en de interneringen;
5° Op de eerste vrijdagvoormiddag van de maand, en omwille van de noodwendigheden van
de dienst tevens op maandag, dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en
vrijdagnamiddag, zetelt de k amer C3-K.I. inzak e herstel in eer en rechten;
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6° Op alle werk dagen van de week , zowel voor- als namiddag, zetelt de k amer C3-K.I. in
correctionele zak en die vallen onder toepassing van de bepalingen van artik el 209bis
Wetboek Strafvordering;
7° De k amer C3-K.I. k an in alle zak en uitspraak doen op alle dagen van de week .
C3.1 - KI.1 : maandag + donderdag (VM + NM)
(…)
C3.2 - KI.2 : dinsdag + vrijdag (VM + NM)
(…)
Herstel in eer en rechten :
(…)
K.I. :
(…)
Correctioneel en verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling :
Alle correctionele zittingsmagistraten van het parket-generaal

KAMER C4 (correctioneel)

woensdagvoormiddag en -namiddag in de plechtige zittingszaal, en
donderdagnamiddag in zaal A
(…)

KAMER C5 (correctioneel)

woensdagvoormiddag en -namiddag in zaal B, en
enk el tijdens de oneven wek en, vrijdagvoormiddag en –namiddag in zaal B
(…)

KAMER C6 (correctioneel & sociaal)

correctioneel : donderdagvoormiddag en –namiddag in de plechtige zittingszaal, en enkel
tijdens de oneven weken, vrijdagvoormiddag en -namiddag in de plechtige zittingszaal
sociaal (**) : iedere 2e en 4e donderdagnamiddag van de maand in de plechtige zittingszaal
(zo nodig : tevens de 3e donderdagnamiddag van de maand)
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(…) (***)
(**) gespecialiseerde kamer die, overeenkomstig artikel 101, §1, tweede lid Ger.W. kennis
neemt van het hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen betreffende de in artikel
76, §2, tweede lid Ger.W. bedoelde aangelegenheden.
(***) aangewezen om deel uit te maken van de gespecialiseerde kamer van het hof van
beroep die kennis neemt van het hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen
betreffende de in artikel 76, §2, tweede lid Ger.W. bedoelde aangelegenheden.

KAMER C7 (correctioneel)

dinsdagnamiddag in zaal F
(…)

KAMER J1M (meervoudig - correctioneel)
(jeugdkamer die uitsluitend kennis neemt van het hoger beroep
tegen de vonnissen gewezen betreffende de in artikel 76, § 3 Ger.W.
bedoelde materies)

vrijdagnamiddag in zaal F
(…)

KAMER J1E (jeugdkamer)
(zetelend in o.m. jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand)

donderdagvoormiddag en -namiddag in zaal I
(…)

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - kamer B3E1

maandagnamiddag in zaal I
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(…)

HOF VAN ASSISEN VAN DE PROVINCIES ANTWERPEN EN
LIMBURG

Voorzitter :
(…)

Art. 2
Beslissen dat de burgerlijke kamers de betwistingen zullen behandelen betreffende de
volgende onderwerpen :
§ 1. De kamers B1 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.3

A.7
A.12

A.22

A.26
A.28
A.30

D.1
E.1

ZAKENRECHT
a onroerende goederen
b roerende goederen
d mede-eigendom
e erfdienstbaarheden
z andere
OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek
a koop – verkoop enkel voor wat betreft onroerende goederen
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
a advocaten, incl. ereloonbetwistingen
b notarissen
c gerechtsdeurwaarders
d dokters en andere (para-)medische beroepen
z andere, maar NIET: aannemers, architecten, bankiers, stichters en beheerders
vennootschappen
WRAKINGSPROCEDURE
a magistraat
b deskundige
z andere
SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAKEN
HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
BIJZONDERE WETTEN, onder andere:
wet gelijkheid van kansen en racismebestrijding
wet op de bewakingsfirma’s
KIESWETGEVING
TUCHTZAKEN en VOORRANG van RECHTSMACHT (correctioneel)  uitsluitend collegiaal

KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 2. De kamers B2 nemen kennis van de zaken betreffende :
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A.3
A.9

A.10

A.13

A.14

A.28

ZAKENRECHT
c
burenhinder
BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen DEZE ZAKEN MOGEN ENKEL
INGELEID WORDEN VOOR DE B9-Kamer
a
ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst
b
gebreken/tekortkomingen bij uitvoering
c
contractbreuk
d
facturen
e
aansprakelijkheid architect
f
aansprakelijkheid aannemer
g
ereloon architect
z
andere
VERZEKERINGEN
a
premies
b
uitkering polis
c
regresvordering
d
arbeidsongeval
z
andere
AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art1382 BW)
a
door eigen toedoen (art.1382-1383 B.W.)
b
door andermans toedoen (art.1384 B.W.)
c
door toedoen van zaken (art.1384 al1 B.W.)
d
door toedoen van dieren (art. 1385 B.W.)
e
door toedoen van gebouwen (art.1386 B.W.)
f
door toedoen van abnormalen (art. 1386 bis B.W.)
g
verkeer
z
andere
LOUTER SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING
a
overlijden (exclusief brand)
b
verwondingen (exclusief brand)
c
stoffelijke schade (exclusief brand)
d
brandschade
z
andere
HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE

KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 3. De kamers B3 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.9

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen DEZE ZAKEN MOGEN ENKEL
INGELEID WORDEN VOOR DE B9-Kamer
a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst
b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering
c
contractbreuk
d facturen
e aansprakelijkheid architect
f
aansprakelijkheid aannemer
g ereloon architect
z
andere
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A.11 BETWISTINGEN MET OVERHEID
a administratieve aansprakelijkheid
b openbare aanbesteding
c
stedebouw
d onteigening
e planschade
f
OCMW
g statuut ambtenaar
z
andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
F.1
MILIEUZAKEN

G.1

H.1

VERZOEK TOT RECHTSBIJSTAND
b rechtstreeks bij het bureau
c
hoger beroep
d andere
NATUURRAMP

KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 4. De kamers B4 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.7
A.10
A.20

A.21

A.23

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek
k
invordering senso stricto inzake transport van goederen en zeerecht
VERZEKERINGEN inzake transport van goederen en zeerecht
TRANSPORT VAN GOEDEREN
a te land
c
door de lucht
z
andere
ZEERECHT
a aanvaring
b transport van goederen
c
zeeverzekering
d havenclaims
z
andere
BESLAGPROCEDURE
a bewarend roerend beslag
b bewarend onroerend beslag
c
bewarend beslag onder derden
d bewarend beslag schip
f
uitvoerend roerend beslag
g uitvoerend onroerend beslag
h uitvoerend beslag onder derden
i
uitvoerend beslag schip
j
evenredige verdeling
k
rangregeling
l
evenredige verdeling na beslag schip
m derdenschuldenaarsverklaring
n aanstelling notaris veiling onroerend goed
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z
andere
A.24 PANDVERZILVERING
A.25 EXEQUATUR (internat. rechtshulp)
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 5. De kamers B5 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.7

A.12

A.16

A.17

A.18

A.19

A.28
A.29

Volgende zaken van : ONDERNEMINGSRECHTBANK OVEREENKOMSTEN
geen bouwzaak,pacht,transp,verzek
c lening
d lastgeving
e borg uitgezonderd A.5.b, decharge en A.17.b
f
inpandgeving
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
e bankiers
z andere
VENNOOTSCHAPPEN
a beslissing algemene vergadering
b volstorting kapitaal
c aansprakelijkheid stichters en beheerders
d geschillen tussen aandeelhouders
e ontbinding van vennootschappen
z andere
BANKWEZEN
a cheques
b financieringsovereenkomst en borgstelling
c verzet tegen titels
d wisselbrief
e verrichtingen (beurs, krediet, rekeningen, ...)
z andere
FAILLISSEMENT
a faillietverklaring
b staking van betaling
c opname in passief
d verschoonbaarheid gefailleerde
e rehabilitatie
f inschrijving lijst van curators
z andere
GERECHTELIJK REORGANISATIE
a kamers voor handelsonderzoek
b verzoek gerechtelijke reorganisatie
c verlenging opschorting en wijziging voorwerp
d schorsing beslag
e vervroegd einde en sluiting
f
homologatie akkoord
z andere
HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
VZW
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KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 6. De kamers B6 nemen kennis van de zaken betreffende :
C.1

DIRECTE BELASTINGEN
a personenbelasting
b vennootschapsbelasting
c belasting niet-verblijfhouders
d onroerende voorheffing
z andere
C.2 INDIRECTE BELASTINGEN
a B.T.W.
b registratierecht
c successierecht
d verkeersbelasting
e belasting op de inverkeersstelling
f belasting op ontspanningstoestellen
g belasting op spelen en weddenschappen
h belasting op leegstand en verkrotting
z andere
C.3 LOKALE BELASTINGEN
I.2
EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN
a oppervlaktewaterenheffing (na cassatie)
z andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 7. De kamers B7 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.7

A.8

A.9

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek
a koop - verkoop
b aanneming behalve bouw en transport
c lening
d lastgeving
e borg uitgezonderd A.5.b, decharge en A.17.b
f inpandgeving
i leasing
k invordering senso stricto
l franchising
z andere
HUURCONTRACT
a huur
b handelshuur
z andere
BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen DEZE ZAKEN MOGEN ENKEL
INGELEID WORDEN VOOR DE B9-Kamer
a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst
b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering
c contractbreuk
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d facturen
e aansprakelijkheid architect
f aansprakelijkheid aannemer
g ereloon architect
z andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 8. De kamers B8 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.4

INTELLECTUELE RECHTEN
a auteursrechten en aanverwante rechten (bv. software en databanken)
b merken
c tekeningen en modellen
d octrooien
e software, databanken en domeinnamen
z andere
A.7 Volgende zaken van : ONDERNEMINGSRECHTBANK OVEREENKOMSTEN
geen bouwzaak,pacht,transp,verzek
c lening
d lastgeving
e borg uitgezonderd A.5.b, decharge en A.17.b
f
inpandgeving
g concessies van alleenverkoop
h exclusiviteitsovereenkomst
i
leasing
j
factoring
k invordering senso stricto
l
commerciële samenwerkingsovereenkomsten- franchising
m handelsagentuur/commissie/fiduciaire
A.15 MARKTPRAKTIJKEN EN MEDEDINGING
a wet marktpraktijken
c mededingingszaken
z andere
A.23 BESLAGPROCEDURE
e inzake namaak
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 9. De kamer B9 neemt kennis van de zaken betreffende :
A.9

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen
a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst
b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering
c contractbreuk
d facturen
e aansprakelijkheid architect
f aansprakelijkheid aannemer
g ereloon architect
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z andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 10. De kamers B10 E - GEEN INLEIDINGEN
Deze kamer behandelt alle burgerlijke en ondernemingsmateries betreffende o.a. bouwzaken,
overeenkomstenzaken en aansprakelijkheidszaken (zowel burgerlijk als commercieel), maar
enkel na aanwijzing door de eerste voorzitter.
Deze kamer werd gecreëerd om de flexibiliteit van de organisatie mogelijk te maken, en vangt
personeelstekorten in andere kamers op.
§ 11. De kamers F1 nemen kennis van de zaken betreffende :
A.1

STAAT DER PERSONEN
a
afwezigheid van personen
b
adoptie meerderjarigen
c
homologatie adoptie
f
afstamming
j
nationaliteit
k
akte burgerlijke stand
m
staatsloze
n
geslachtsverandering
z
andere
A.2 ECHTSCHEIDING/SAMENWONENDEN
d
vereffening/verdeling na echtsch./wett. samenw
h
vereffening/verdeling na feitelijke samenwoning
A.5 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
a
wijziging huwelijksvermogenstelsel
b
nietigverklaring handelingen echtgenoot (art224BW)
d
vermogensrechtelijke betwisting na echtscheiding of wettelijke samenwoning
z
andere
A.6 ERFENISSEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
a
vereffening en verdeling nalatenschap
b
inbreng in nalatenschap
c
homologatie vereffeningsstaat notaris
d
testament
e
schenkingen
f
kleine nalatenschappen
g
onbeheerde nalatenschappen
z
andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 12. De kamers F2M en F2E nemen kennis van de zaken betreffende :
A.1

STAAT DER PERSONEN
d
nietigverklaring huwelijk/wettelijke samenwoning/erkenning
e
verzet tegen huwelijk/wettelijke samenwoning
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A.2

ECHTSCHEIDING/SAMENWONENDEN
b
echtscheiding/scheiding tafel en bed (oude wet)
c
echtscheiding onderlinge toestemming
e
uitkering na echtscheiding
f
onherstelbare ontwrichting (echtsch. nieuwe wet)
g
voorlopige maatregelen (rechten/goederen)
z
andere
A.31 VORDERINGEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGE KINDEREN
c
onderhoudsbijdrage (enkel na verwijzing door de F3-kamer)
j
uitkering levensonderhoud (tegen verwekker) - (enkel na verwijzing door de F3-kamer)
z
andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
KORT GEDING MET BETREKKING TOT DE HIERVOOR OPGESOMDE MATERIES
§ 13. De kamers F3E en F4E nemen kennis van de zaken betreffende :
A.31 VORDERINGEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGE KINDEREN
a
ouderlijk gezag en verblijfsregelingen
b
uitvoering verblijfsregelingen (387ter)
c
onderhoudsbijdrage
d
persoonlijk contact met grootouders of derden
e
toestemming huwelijk
f
adoptie minderjarigen
g
homologatie adoptie
h
pleegvoogdij
i
bescherming grensoverschrijdend hoede-/bezoekrecht
j
uitkering levensonderhoud (tegen verwekker)
z
andere
A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE
§ 14. De kamer F5E neemt kennis van de zaken betreffende :
FAMILIALE MINNELIJKE SCHIKKINGEN
§ 15. De kamer J1E neemt kennis van het hoger beroep tegen de vonnissen gewezen
betreffende de als misdrijf omschreven feiten en verontrustende opvoedingssituaties.

Art. 3
De inleidingen voor deze kamers zullen geschieden overeenkomstig de hierboven vermelde
bevoegdheidsverdeling naar de aard van de zaak tussen de verschillende kamers;

Art. 4
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De burgerlijke zaken worden ingeleid overeenkomstig de in artikel 2 vermelde
bevoegdheidsverdeling op navolgende dagen en uren :
Kamer B1E1 – zaal A

maandag

9.00 uur

Kamer B2E1 – zaal I

dinsdag

9.00 uur

Kamer B3E1 – zaal I

maandag

14.00 uur

Kamer B4E1 – zaal F

maandag

9.00 uur tot 9.15 uur

Kamer B5E1 – zaal F

donderdag

9.00 uur tot 9.15 uur

Kamer B6E1 – zaal B

dinsdag

14.00 uur tot 14.15 uur

Kamer B7E1 – zaal E

maandag

14.00 uur

Kamer B8E1 – zaal F

woensdag

9.00 uur

Kamer B9E – zaal N

dinsdag

9.00 uur

Kamer F1E1 – zaal E

dinsdag even weken

14.00 uur

Kamer F2E – zaal M

maandag

9.00 uur, op datum en uur aan te duiden
door de griffie

Kamer F3E – zaal M

dinsdag

9.00 uur, op datum en uur aan te duiden
door de griffie

Kamer F4E – zaal M

woensdag

9.00 uur, op datum en uur aan te duiden
door de griffie

Indien in het verzoekschrift hoger beroep een inleidingskamer of inleidingsdatum wordt vermeld
die niet overeenstemt met hoger vermelde bevoegdheidsverdeling, kan de eerst e voorzitter de
zaak onmiddellijk aan de juiste kamer toebedelen of op de juiste datum vaststellen.
De voorzitter van de kamer kan – ingevolge delegatie door de eerste voorzitter - per individuele
zaak, wanneer na een prima facie onderzoek al dan niet op grond van de uitleg verschaft door
de partijen of hun raadslieden ter gelegenheid van de inleidingszitting blijkt dat de complexiteit,
het belang van de zaak of andere bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding
geven, ambtshalve oordelen dat deze zaak aan de meervoudige kamer dient te worden
toegewezen.
De overige zaken zullen worden toegewezen aan één van de overeenstemmende enkelvoudige
kamers.
De voorzitter zal dan onmiddellijk de conclusietermijnen en de rechtsdag kunnen bepalen, zowel
voor de zaken toegewezen aan de collegiale als aan de enkelvoudige kamer.
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De voorzitter van kamer B9E, voor welke kamer de bouwzaken worden ingeleid, kan in die
bouwzaken conclusietermijnen bepalen en een rechtsdag toewijzen rechtstreeks op de
collegiale of enkelvoudige kamers B2, B3 en B7.
De eerste voorzitter kan een zaak nadien nog, ambtshalve of op voorstel van de kamer,
toewijzen aan een meervoudige of enkelvoudige kamer en dit tot op het ogenblik van sluiting
van de debatten.

Art. 5 :
Voor de zaken van kamer B2M wijst de eerste voorzitter in huidige beschikking de oudst
benoemde kamervoorzitter van kamer B2M aan om overeenkomstig art. 782bis Ger.W. de
wettig verhinderde magistraat te vervangen bij de uitspraak van arresten. Er is in die gevallen
geen nood meer aan een individuele beschikking.

Art. 6
Indien de noodwendigheden van de dienst dit vereisen kunnen de zaken voor de kamer F3E
ingeleid worden op dinsdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur, op datum en uur aan te duiden door
de griffie, en voor de kamer F4E op woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur, op datum en uur
aan te duiden door de griffie.
De kamers F2M, F2E, F3E en F4E kunnen kennis nemen van alle zaken die tot elkaars
bevoegdheden behoren, na verwijzing door de voorzitter van de kamer.

Art. 7
Beslissen dat bij de toewijzing van de correctionele zaken, overeenkomstig artikel 109 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikel 9 van het bijzonder reglement van ons hof van beroep, zo veel
als mogelijk rekening zal gehouden worden met de specialisaties van de kamers van ons hof
van beroep, zitting houdend in correctionele zaken, die vastgesteld worden als volgt :
§ 1. Tot de specialisaties van kamer C1 behoren volgende materies :
1° financieel strafrecht;
2° fiscaal strafrecht (zowel inbreuken op het B.T.W.-wetboek als op het W.I.B.);
3° misdrijven die verband houden met de staat van faillissement;
4° witwassen;
5° gemeen strafrecht;
(geen zaken m.b.t. douane en accijnzen)
§ 2. Tot de specialisaties van kamer C2 behoren volgende materies :
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1° verdovende middelen;
2° terrorisme;
3° zedenmisdrijven en kinderpornografie;
4° gemeen strafrecht;
§ 3. Tot de specialisaties van kamer C4 behoren volgende materies :
1° milieuzaken;
2° stedenbouw, ruimtelijke ordening, Vlaamse Wooncode, monumenten en landschappen;
3° jacht;
4° vogelbescherming;
5° hormonen;
6° dierengeneeskunde en dierengeneesmiddelen;
7° dierenhandel;
8° eetwaren;
9° gemeen strafrecht;
§ 4. Tot de specialisaties van kamer C5 behoren volgende materies :
1° verdovende middelen;
2° recht tot antwoord;
3° racisme en xenofobie;
4° ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocide (W. 23 maart 1995);
5° medische aansprakelijkheid (zowel op strafgebied als wat betreft de burgerlijke belangen);
6° misdrijven die verband houden met (onwettelijke) uitoefening van de geneeskunde en
(onwettelijke) handel in geneesmiddelen;
7° octrooien, merkenrecht en auteursrecht;
8° gemeen strafrecht;
§ 5. Tot de specialisaties van kamer C6 behoren volgende materies :
1° het hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen betreffende de in artikel 76, §2,
tweede lid Ger.W. bedoelde aangelegenheden;
2° douane en accijnzen en financieel / fiscaal strafrecht;
3° mensenhandel;
4° marktpraktijken;
5° kansspelen;
6° informaticacriminaliteit;
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7° gemeen strafrecht;
§ 6. Tot de specialisaties van kamer C7 behoren volgende
materies :
- burgerlijke belangen;
§ 7. Tot de specialisaties van kamer J1M behoren volgende
materies :
- het hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen betreffende de in artikel 76 § 3
Ger.W. bedoelde materies;
§ 8. Tot de specialisaties van kamer J1E behoren volgende
materies :
- het hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen betreffende de als misdrijf
omschreven feiten en verontrustende opvoedingssituaties;
Uitgezonderd wat de specialisaties betreft vermeld onder § 5, 1° en § 7 en § 8 is de lijst van
specialisaties niet bevoegdheidsbepalend voor de betrokken kamers die als referentiekamers
voor een bepaalde specialisatie functioneren en derhalve bij voorrang die zaken zullen
behandelen die een specifiek juridisch of maatschappelijk belang hebben voor een specialisatie
van de kamer.
De misdrijven die niet vermeld worden in de lijst van specialisaties maken niet het voorwerp uit
van een specialisatie en zullen door alle voormelde kamers behandeld worden.

Art. 8
Beslissen dat de magistraten, die zich ter beschikking dienen te houden voor bi jkomende
vervanging van de verhinderde magistraten, worden aangeduid op een afzonderlijke tabel;

Art. 9
Beslissen dat alle magistraten van de afdeling strafrecht kunnen geroepen worden om zitting te
houden in de eerste kamer teneinde behandeling van zaken “voorrang van rechtsmacht”;

Art. 10
Beslissen dat onderhavige dienstregeling de dienstregeling van 22 juni 2020 vervangt en in
werking zal treden op 1 september 2021;
Aldus gedaan in het hof van beroep te Antwerpen, in ons kabinet, op vijfentwintig juni
tweeduizend eenentwintig.
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(get.) R. Hobin,
Eerste voorzitter.
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