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BURGERLIJKE RECHTBANK
Alle kamers kunnen, mits bevelschrift van de voorzitter (artikel 92 § 1/1 Ger.Wb.),
zetelen met drie rechters.

 1e KAMER
- Alle inleidingen behalve deze toegewezen aan andere kamers.
- De installatie en de eedaflegging van de magistraten en de griffiers
(artikel 288 Ger.W.).
- De beëdiging van de personen vermeld in artikel 572 Ger.W.
- De homologaties zoals bedoeld in artikel 1733 van het Ger.W., behalve in
de materies die, volledig of gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de
familierechtbank vallen.
Maandag om 9 uur, zaal 7

 2e KAMER
- Algemene bevoegdheid en de beroepen vredegerecht behalve de zaken
die behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank. De beroepen
tegen beslissingen van de politierechtbanken in burgerlijke zaken. De
verzoekschriften tot herroeping van gewijsde, de tuchtzaken en de
drukpersmisdrijven. De Europese procedures geringe vorderingen.
- Authentieke
akten,
handlichting
hypothecaire
inschrijving,
administratieve boeten.
Maandag om 8u45, zaal 16
Dinsdag om 8u45, zaal 16
Woensdag om 08u45, zaal 16
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 3e KAMER

De pleitzaken inzake algemene bevoegdheid en (nog hangende) pleitzaken
inzake rechtsvorderingen tot collectief herstel op grond van Titel 2, boek XVII
van het Wetboek Economisch Recht (artikels XVII. 36 e.v. Wetboek
Economisch Recht).
Maandag om 8u45, zaal 15
Dinsdag om 8u45, zaal 15 (om de drie weken)

 4e KAMER
- Algemene bevoegdheid en de geschillen inzake onroerende goederen en
aanneming, met name :
- de overeenkomsten van aanneming van werken en diensten ;
- de aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere
bouwpartners ;
- de verborgen gebreken aan onroerende goederen ;
- de aansprakelijkheid van notarissen bij vastgoedtransacties ;
- overeenkomsten van vastgoedbemiddeling ;
- burenhinder ;
- de aansprakelijkheid voor schade aan, en gebreken van, onroerende
goederen ;
- geschillen met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw;
- herstelvorderingen inzake stedenbouw, onroerend erfgoed of
woonkwaliteit ;
- milieuschade ;
- onteigening, planschade en overheidsaansprakelijkheid voor
waardevermindering van onroerende goederen ;
- de gunning en de uitvoering van overheidscontracten,
4
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Donderdag om 8u45 en om 14u00, zaal 9
Vrijdag om 8u45, zaal 9
De voormiddagzittingen worden voorbehouden voor de pleitzaken.
De donderdagnamiddagzittingen worden voorbehouden voor de
inleidingen, de korte debatten (artikelen 735 en 19, derde lid, Ger.W.), het
verhoor van de gerechtsdeskundigen (artikelen 985 en 986 Ger.W.) en alle
incidenten met betrekking tot deskundigenonderzoeken (artikel 973
Ger.W.) in geschillen inzake onroerende goederen en aanneming (zie lijst
hierboven vermeld).

 5e KAMER

Algemene bevoegdheid en alle residuele zaken waarvoor 3 rechters bevoegd
zijn.
Donderdag om 8u45, zaal 11
Vrijdag om 8u45, zaal 11
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 6e KAMER
Geschorst

 7e KAMER
De fiscale zaken en de reeds vastgestelde burgerlijke zaken (van algemene
bevoegdheid).
Maandag om 14 uur, zaal 14
Vrijdag om 8u45 zaal 14 (de 1ste vrijdag van de maand, afhankelijk van de
noodwendigheden, wordt voorbehouden aan de zaken met drie rechters)

 8e KAMER
De fiscale zaken en de reeds vastgestelde burgerlijke zaken (van algemene
bevoegdheid).
Dinsdag om 14u, zaal 1 – tweemaal per maand
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 9e KAMER (BESLAGKAMER)
Deze sectie zal eveneens zaken met betrekking tot artikels 1369bis/1 tot
1369bis/10 van het Ger.W. behandelen (beslag inzake namaak)
Dinsdag om 8u45, zaal 2 (inleidingen en pleitzaken)
Tweede dinsdag van de maand om 14u00, zaal 14 (pleitzaken)
Vrijdag om 8u45 zaal 2 (inleidingen en pleitzaken)
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: de verzoekschriften

 10e KAMER – niet familiaal (KORTGEDING)
Woensdag om 9u30, zaal 15 (inleidingen en pleitzaken)

 11e KAMER (RECHTSBIJSTAND)
Indien nodig zal de zitting plaatsvinden op woensdag om 14u, zaal 2

 DE GETUIGENVERHOREN (enkel voor ambtelijke opdrachten)
Dinsdag om 13u30 (eerste dinsdag van de maand)
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 DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
 Bevoegdheidsgeschillen:
Tweede maandag van de maand om 9u00 - gerechtsgebouw P1 - zaal 0.11
 Verenigde kamers (beroepen taalwijziging):
Tweede maandag van de maand om 10 u - Gerechtsgebouw P1 – zaal 0.12
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CORRECTIONELE RECHTBANK
 DE GEWONE CORRECTIONELE KAMERS
De rechtstreekse dagvaardingen in strafzaken op verzoek van burgerlijke
partijen en openbare besturen zullen ingeleid worden op de zittingen van de
strafkamers aangeduid in het tableau aan dit bevelschrift gehecht.
Naar gelang de behoeften kunnen alle correctionele kamers, terstond
worden omgevormd van een kamer met één rechter tot een kamer met drie
rechters, en omgekeerd van een kamer van drie rechters tot een kamer met
één rechter.
Voor de vaststelling van alle zaken te behandelen met drie rechters, met
uitzondering van de politieberoepen, dient voorafgaandelijk contact te
worden opgenomen met de sectieverantwoordelijke, M. Jan COPPENS,
ondervoorzitter of zijn vervanger.
Naar gelang de behoeften kunnen de correctionele kamers samengesteld
worden door andere leden van de rechtbank.

 21e, 22e en 23e KAMER
Hoger beroepen politierechtbank, voor zaken waarin wordt
gevorderd:
-

door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde op woensdag
en donderdag (21e kamer) behalve de tweede en eventueel
vijfde donderdag van de maand;

-

door de procureur des Konings van Brussel op de tweede en
eventueel vijfde donderdag van de maand (22e kamer) volgens
de noden van de dienst.
9
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De zaken van gemeen strafrecht, door drie rechters te behandelen,
voor zaken waarin wordt gevorderd :
-

door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde of door de
procureur des Konings van Brussel op vrijdag (23e kamer) .

Woensdag en donderdag om 8u45, zaal 01.1
Vrijdag om 8u45, zaal 01.1

 24e KAMER
Algemene bevoegdheid alsook oproeping bij proces-verbaal, eventuele
procedure van onmiddellijke verschijning, snelrecht en familiaal
strafrecht, voor zaken waarin wordt gevorderd door de procureur des
Konings van Halle-Vilvoorde.
Maandag om 8u45, zaal 01.6
Dinsdag om 8u45, zaal 01.6
Woensdag om 14u, zaal 01.6
Donderdag om 8u45 zaal 01.6

 25e KAMER
De financiële zaken, zaken ecosoc, alsook de directe dagvaardingen van
FOD Financiën. Deze kamer zal ook kennis nemen van de zaken,
politieberoepen inbegrepen, met betrekking tot overtredingen van de
10
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wetten en verordeningen betreffende aangelegenheden die behoren
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, in overeenstemming met
art. 76,78 en 155 Ger.W., indien nodig, de zaken van gemeen
strafrecht,
voor zaken waarin wordt gevorderd door:
- de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel op
de derde woensdag van de maand,
- door de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde op de vierde en
eventueel de vijfde woensdag van de maand,
- door de procureur des Konings van Brussel op vrijdag,
waaronder de vervolgingen van de FOD Financiën op de laatste
vrijdag van de maand,
- door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde op de eerste,
tweede en eventueel de vijfde woensdag van de maand, en op
donderdag.
Woensdag om 8u45, zaal 0.11
Donderdag om 8u45, zaal 0.11
Vrijdag om 8u45, zaal 0.11

 26e KAMER
Algemene bevoegdheid, de oproepingen per proces-verbaal en de
rechtsplegingen van onmiddellijke verschijning, snelrecht en het
familiaal strafrecht, voor zaken waarin wordt gevorderd door de
procureur des Konings van Brussel.
Dinsdag om 14u00 zaal 01.6
Donderdag om 14u00 zaal 01.6
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 27e KAMER (RAADKAMER)
Dinsdag om 9u, zaal 02.4
Donderdag om 9u, zaal 02.4
Vrijdag om 9u, zaal 02.4
of volgens de noodwendigheden van de dienst, zaal 02.4

 ONDERZOEK
De kabinetten:
 J 03: M. Patrick GAUDIUS
onderzoeksrechter

 J 08: M. Niko DE CAMPS
onderzoeksrechter

 J 09: Mevr. Mieke THIJSSEN
onderzoeksrechter
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 J 13: Mevr. Kristien ABRATH
onderzoeksrechter

 J 16: M. Patrick DE COSTER
ondervoorzitter, onderzoeksrechter
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FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK
 DE FAMILIERECHTBANK
 31e KAMER
Staat van personen: verklaring van afwezigheid, derdenverzet tegen
verklaring van afwezigheid/overlijden, afstammingsgeschillen,
procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand, erkenning en
uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen en
authentieke aktes, nietigverklaring huwelijk, nietigverklaring wettelijke
samenwoning, nietigverklaring erkenning, beroep tegen weigering
ambtenaar van de burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken, beroep
tegen weigering ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te
maken van de verklaring van wettelijke samenwoning, beroep tegen
weigering ambtenaar van de burgerlijke stand tot erkenning, beroep
tegen weigering naamsverandering, beroep tegen weigering
registratie geslachtswijziging, adoptie, pleegvoogdij, ontvoogding,
toestemming huwelijk minderjarige, vaststelling voortdurende
onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen, verzet opvragen
gelden door minderjarige, toestemming voor een schenking bij
huwelijkscontract door een minderjarige en machtiging voor een
minderjarige om toe te stemmen in schenkingen bij huwelijkscontract,
vordering tot uitkering levensonderhoud tegen de verwekker,
aanduidingen voogd ad hoc voor minderjarigen, nationaliteitskeuze en
erkenning statuut van staatloze, vervallenverklaring van de Belgische
nationaliteit, opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan
bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek, alle
materies die onder de bevoegdheid van de familierechtbank vallen en
niet uitdrukkelijk werden toegewezen aan een andere kamer.
De tweede, vierde en eventueel vijfde maandag van de maand om
8u45, zaal 13. De maandagen van de onpare weken van het jaar om
14u00, afwisselend met de 32ste en de 41ste kamer, in samenspraak
met het Openbaar Ministerie te bepalen volgens de noden van de
dienst, zaal 13
14
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 32e KAMER
Staat van personen: verklaring van afwezigheid, derdenverzet tegen
verklaring van afwezigheid/overlijden, afstammingsgeschillen,
procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand, erkenning en
uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen en
authentieke aktes, nietigverklaring huwelijk, nietigverklaring wettelijke
samenwoning, nietigverklaring erkenning, beroep tegen weigering
ambtenaar van de burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken, beroep
tegen weigering ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te
maken van de verklaring van wettelijke samenwoning, beroep tegen
weigering ambtenaar van de burgerlijke stand tot erkenning, beroep
tegen weigering naamsverandering, beroep tegen weigering
registratie geslachtswijziging, adoptie, pleegvoogdij, ontvoogding,
toestemming huwelijk minderjarige, vaststelling voortdurende
onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen, verzet opvragen
gelden door minderjarige, toestemming voor een schenking bij
huwelijkscontract door een minderjarige en machtiging voor een
minderjarige om toe te stemmen in schenkingen bij huwelijkscontract,
vordering tot uitkering levensonderhoud tegen de verwekker,
aanduidingen voogd ad hoc voor minderjarigen, nationaliteitskeuze en
erkenning statuut van staatloze, vervallenverklaring van de Belgische
nationaliteit, opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan
bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek, alle
materies die onder de bevoegdheid van de familierechtbank vallen en
niet uitdrukkelijk werden toegewezen aan een andere kamer.
De eerste en derde maandag van de maand om 8u45, zaal 13
De maandagen van de onpare weken van het jaar om 14u00,
afwisselend met de 31ste en de 41ste kamer, in samenspraak met het
Openbaar Ministerie te bepalen volgens de noden van de dienst,
zaal 13
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 33e KAMER
De echtscheidingen door onherstelbare ontwrichting en de
echtscheidingen door onderlinge toestemming (EOT), de scheidingen
van tafel en bed en de aanstelling gerechtsdeurwaarder voor
vaststelling overspel.
Dinsdag om 8u45 (geen EOT’s), zaal 13
Dinsdag om 14u00 (enkel EOT’s) volgens de noden van de dienst,
zaal 13

 34e KAMER
Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling minderjarige kinderen,
recht op persoonlijk contact, onderhoudsuitkeringen voor
minderjarige kinderen, betwistingen kinderbijslag, vorderingen tot
tijdelijk huisverbod met minderjarige kinderen en de voorlopige
maatregelen tussen de ouders alsook de echtscheidingsvorderingen
die hiermee samenhangen (enkel inleidingen).
Dinsdag om 8u45 uur (dagvaardingen om 11u30), zaal 3
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

 35e KAMER
Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling minderjarige kinderen,
recht op persoonlijk contact, bescherming grensoverschrijdend
hoede-/bezoekrecht, onderhoudsuitkeringen voor minderjarige
16
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kinderen, betwistingen kinderbijslag, vorderingen tot tijdelijk
huisverbod met minderjarige kinderen en de voorlopige maatregelen
tussen de ouders (enkel pleitzaken).
Woensdag om 8u45, zaal 4
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde
Vrijdag om 8u45, zaal 4
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

 36e KAMER
Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling minderjarige kinderen,
recht op persoonlijk contact, onderhoudsuitkeringen voor
minderjarige kinderen, betwistingen kinderbijslag, vorderingen tot
tijdelijk huisverbod met minderjarige kinderen en de voorlopige
maatregelen tussen de ouders (enkel pleitzaken).
Maandag om 8u45, zaal 2
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde
Woensdag om 8u45, zaal 2
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

 37e KAMER
Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling minderjarige kinderen,
recht op persoonlijk contact, onderhoudsuitkeringen voor
minderjarige kinderen, betwistingen kinderbijslag, vorderingen tot
tijdelijk huisverbod met minderjarige kinderen en de voorlopige
maatregelen tussen de ouders (enkel pleitzaken).
17
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Dinsdag om 8u45, zaal 4
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde
Donderdag om 8u45, zaal 4
Mevr./M. de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde

 38e KAMER
Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling minderjarige kinderen,
recht op persoonlijk contact, bescherming grensoverschrijdend hoede/bezoekrecht, onderhoudsuitkeringen voor minderjarige kinderen,
betwistingen kinderbijslag, vorderingen tot tijdelijk huisverbod met
minderjarige kinderen en de voorlopige maatregelen tussen de ouders
alsook de inleiding van de echtscheidingsvorderingen die hiermee
samenhangen (inleidingen en pleitzaken).
Dinsdag om 14 u, zaal 4
Mevr./M. de procureur des Konings te Brussel

 39e KAMER
Voorlopige
maatregelen
tussen
echtgenoten/wettelijk
samenwonenden die betrekking hebben op de uitoefening van hun
rechten of betreffende hun goederen (zonder minderjarige kinderen),
vorderingen tot tijdelijk huisverbod zonder minderjarige kinderen,
onderhoudsuitkeringen na echtscheiding en na beëindiging wettelijke
samenwoning tussen ex-echtgenoten of ex-wettelijk samenwonenden,
onderhoudsuitkeringen meerderjarige kinderen, vorderingen m.b.t het
leefloon (niet-mededeelbare zaken – inleidingen en pleitzaken).
Woensdag om 14u, zaal 4
18
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 40e KAMER
Vorderingen m.b.t. huwelijksvermogensrecht, vorderingen m.b.t
erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten (m.i.v.
onbeheerde nalatenschappen en vorderingen tot inbezitstelling),
vorderingen tot verdeling en de voorlopige maatregelen die hiermee
samenhangen, omzetting vruchtgebruik, aanstelling voogd ad hoc voor
echtgenoot die tijdelijk niet in staat is zijn belangen zelf behoorlijk waar
te nemen, vorderingen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden
betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun
goederen (zonder minderjarige kinderen), onderhoudsverplichting van
de nalatenschap van de eerst stervende aan de langstlevende,
onderhoudsverplichting
van
(schoon)kinderen
t.o.v.
(schoon)ouders/bloedverwanten
in
opgaande
lijn,
onderhoudsverplichting van de nalatenschap van de wettelijk
samenwonende zonder nakomelingen aan zijn bloedverwanten in
opgaande lijn.
Woensdag om 8u45, zaal 13
De eerste, vierde en eventueel vijfde woensdag van de maand om
14u00, zaal 13

 41e KAMER
De hogere beroepen tegen vonnissen gewezen door de vrederechter
behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank (verzet igv
voogdij van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van
de rechten van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens
spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen, verzet van de vader
of van de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een
beroepsvereniging, verzoeken in verband met de voogdij van
minderjarigen, verzet igv voogdij tegen uitbetaling kinderbijslag,
verzoeken nieuwe wet onbekwamen, vorderingen betreffende het
vermoeden van afwezigheid, verzoeken om een curator aan te wijzen
19
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voor aanneming schenking door doofstomme die niet kan schrijven,
voogdij zoals in Boek I van het BW is voorgeschreven, het gerechtelijk
beheer van de goederen van een vermoedelijke afwezige, verzegeling
en aanstelling van sekwesters).
De maandagen van de pare weken van het jaar om 14 uur, te bepalen
volgens de noden van de dienst, zaal 13

 42e KAMER
Minnelijke schikkingen.
Maandag, om 9 uur,
Montesquieugebouw, 2de verdieping
(griffie familierechtbank, aanmelden aan loket 7)
Woensdag, om 9 uur,
Montesquieugebouw, 2de verdieping
(griffie familierechtbank, aanmelden aan loket 7)
Donderdag, om 9 uur,
Montesquieugebouw, 2de verdieping
(griffie familierechtbank, aanmelden aan loket 7)
Vrijdag om 9 uur,
Montesquieugebouw, 2de verdieping
(griffie familierechtbank, aanmelden aan loket 7)

20
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 DE JEUGDRECHTBANK
De protectionele zaken (art. 14 decreet jeugddelinquentierecht, art. 47
decreet integrale jeugdhulp en art. 8 en 9 Brusselse Ordonnantie,
maatregelen tegen ouders), beroepen tegen GAS en voetbalwet voor
minderjarigen en minderjarige geesteszieken.
De dagen en uren van de zittingen van de jeugdrechtbank worden vastgelegd
bij afzonderlijk(e) bevelschrift(en) van de leidende familie- en jeugdrechter.

 51e KAMER
Mevr. Tine SUYKERBUYK, ondervoorzitter, rechter in de familie- en
jeugdrechtbank

 52e KAMER
Mevr. Karen VANDER STEENE, ondervoorzitter, rechter in de familieen jeugdrechtbank

 53e KAMER
M. Jean LIMPENS, rechter in de familie- en jeugdrechtbank

21
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 54e KAMER (uithandengevingen)
Mevr. Karen MATTHYS, rechter, en 2 rechters in de familie- en
jeugdrechtbank of afgevaardigde rechters in de familie- en
jeugdrechtbank

22
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STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
De kamers van de strafuitvoeringsrechtbank zijn samengesteld, al naar gelang de
gevallen uit één rechter of één rechter en twee assessoren.
Elke kamer van de strafuitvoeringsrechtbank zal minstens twee zittingen per week
houden.
In geval van verhindering van een assessor kan deze worden vervangen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald door art. 322 Ger.W.
De voormiddagzittingen beginnen om 9u.
De namiddagzittingen beginnen om 13u30.
De strafuitvoeringskamers houden zitting in de rechtbank of de gevangenis,
overeenkomstig de bepalingen van art. 76 § 4, lid 1 Ger.W.

 61e KAMER

 De kamer ter bescherming van de maatschappij :
 62e KAMER
De kamer ter bescherming van de maatschappij (62ste kamer) van de
strafuitvoeringsrechtbank is samengesteld, al naar gelang de gevallen
uit één rechter of één rechter en twee assessoren.
Deze kamer van de strafuitvoeringsrechtbank zal minstens twee
zittingen per week houden.
23
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In geval van verhindering van een assessor kan deze worden vervangen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald door art. 322 Ger.W.
De voormiddagzittingen beginnen om 9u.
De namiddagzittingen beginnen om 13u30.
De kamers voor de bescherming van de maatschappij houden zitting
in de rechtbank, in de penitentiaire inrichtingen, in de inrichtingen tot
bescherming van de maatschappij en in alle inrichtingen waar
geïnterneerde personen verblijven, overeenkomstig de bepalingen
van art. 76 § 4, lid 2 Ger.W.
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INLEIDINGSTABEL
AARD VAN DE ZAAK

DAGEN

ZALEN

UREN

1 kamer

maandag

7

9u00

Beroepen politierechtbank
inzake burgerlijke zaken
Beroepen vredegerecht
(met uitzondering van de
zaken behorende tot de
bevoegdheid van de
familierechtbank),
drukpersmisdrijven,
herroeping gewijsde,
tuchtzaken, de Europese
procedure geringe
vorderingen
De overeenkomsten van
aanneming van werken en
diensten;
De aansprakelijkheid van
aannemers, architecten en
andere bouwpartners;
De verborgen gebreken
aan onroerende goederen;
De aansprakelijkheid van
notarissen bij
vastgoedtransacties;
Overeenkomsten van
vastgoedbemiddeling;
Burenhinder;
De aansprakelijkheid voor
schade aan, en gebreken
van, onroerende goederen;
Geschillen met betrekking
tot ruimtelijke ordening en
stedenbouw;
Herstelvorderingen inzake
stedenbouw, onroerend
erfgoed of woonkwaliteit ;
Milieuschade;
Onteigening, planschade
en
overheidsaansprakelijkheid
voor waardevermindering
van onroerende goederen;
De gunning en de
uitvoering van
overheidscontracten.

2de kamer

maandag

16

8u45

4de kamer

donderdag

9

14u00

Fiscale zaken

7de kamer

vrijdag

14

8u45

Beslag

9de kamer

dinsdag, vrijdag

2

8u45

Al de zaken die hieronder
niet vermeld worden

KAMERS
ste
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10de kamer

woensdag

15

9u30

21 en 22ste
kamer

donderdag

01.1

8u45

24ste kamer

dinsdag

01.6

8u45

26ste kamer

dinsdag

01.6

14.00

Fiscale zaken :

25ste kamer

laatste vrijdag
van de maand

0.11

8u45

Staat en bekwaamheid van
personen, nietigverklaring
huwelijk, betwisting
vaderschap, nationaliteitskeuze en staatlozen

31ste kamer

maandag

13

8u45

Staat en bekwaamheid van
personen, nietigverklaring
huwelijk, betwisting
vaderschap, nationaliteitskeuze en staatlozen

32ste kamer

13

8u45

Echtscheidingen,
scheidingen van tafel en
bed zonder spoedeisende
maatregelen

33ste kamer

dinsdag

13

8u45

Spoedeisende familiale
zaken mededeelbaar + de
hiermee samenhangende
echtscheidingsvorderingen:
bevoegdheid HalleVilvoorde

34ste kamer

dinsdag

3

8u45
dagvaardingen :
11u30

Spoedeisende familiale
zaken mededeelbaar + de
hiermee samenhangende
echtscheidingsvorderingen:
bevoegdheid Brussel

38ste kamer

dinsdag

4

14u00

Kort geding niet familiaal
Correctionele kamers :
Rechtstreekse
dagvaardingen op verzoek
van burgerlijke partijen en
openbare besturen :

bevoegdheid parket
Halle-Vilvoorde :
2de, 4de en eventueel
5de maandag van de
maand

maandag
bevoegdheid parket
Brussel:
1ste en 3de maandag
van de maand
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Spoedeisende familiale
zaken niet mededeelbaar

39ste kamer

woensdag

4

14u00

Vereffeningen-verdelingen,
erfenissen, schenkingen,
testamenten

40ste kamer

woensdag

13

8u45

Beroepen vredegerecht
behorende tot de
bevoegdheid van de
familierechtbank,
geesteszieken

41ste kamer

maandag van de
pare weken van
het jaar - te
bepalen volgens
de noden van de
dienst

13

14u00
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