HOOFDSTUK I : DE INRICHTING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE
LEUVEN
Artikel 1: Zittingsplaats
1. De zittingsplaats voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven betreft het
gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5, waar zij ook haar
administratieve zetel heeft.
2. De raadkamer (kamer 9C) kan zitting hebben in de hulpgevangenis te Leuven
voor de behandeling van zaken in toepassing van de wet van 21 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis of in geval van de regeling van de
rechtspleging, indien de betrokkene gedetineerd is.
Artikel 2: Secties
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven bestaat uit drie secties: de burgerlijke
rechtbank, de correctionele rechtbank en de familie- en jeugdrechtbank.
De sectie familie-en jeugdrechtbank bestaat uit de familiekamers en de kamers
voor minnelijke schikking, die samen de familierechtbank vormen en uit de
jeugdkamers, met inbegrip van de kamer van de uithandengeving, die samen de
jeugdrechtbank vormen.
Artikel 3: Kamers
1. De rechtbank van eerste aanleg te Leuven bestaat uit kamers voor burgerlijke
zaken, kamers voor correctionele zaken, kamers voor familiezaken en jeugdkamers.
2. De kamers binnen de rechtbank van eerste aanleg te Leuven worden
geïdentificeerd aan de hand van de sectie, waartoe de kamers behoren, met name:
B voor de kamers van de burgerlijke rechtbank,
C voor de kamers van de correctionele rechtbank,
F voor de kamers van de familierechtbank,
J voor de kamers van de jeugdrechtbank,
R voor het bureau voor rechtsbijstand,
en aan de hand van het kamernummer.
3. Het aantal kamers met vermelding van de dagen en starturen van de zittingen
van de kamers worden hierna per sectie bepaald.
4. De kamers van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven houden zitting met één
rechter, tenzij een collegiale samenstelling met drie rechters overeenkomstig de
wet is vereist of dat de voorzitter bij toepassing van artikel 92 van het Gerechtelijk

Wetboek een zaak ambtshalve toewijst aan een kamer die collegiaal met drie
rechters zetelt.
5. Indien de noden van de dienst dit vereisen, kan de voorzitter, na advies van de
hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, beslissen om een
kamer om te vormen naar een kamer die zitting kan houden met drie rechters of
omgekeerd.
6. Kamer B3 bestaat uit vijf (werkende of plaatsvervangende) rechters in geval van
burgerlijke zaken die na cassatie met verenigde kamers zijn verwezen en met
verenigde kamers moeten worden berecht overeenkomstig artikel 93, eerste lid
van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 4: Buitengewone zittingen
Naargelang de behoeften van de dienst kunnen buitengewone zittingen voor de
kamers worden georganiseerd, waarvan de rechter die de kamer voorzit zelf de dag
en het uur bepaalt, in overleg met de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg.
Artikel 5: Bijkomende zittingen
Indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de voorzitter van de
rechtbank, na het advies van de procureur des Konings en/of arbeidsauditeur te
Leuven en van de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven te
hebben ingewonnen, beslissen dat één of meer kamers bijkomende zittingen
houden op de dag en het uur die de voorzitter bepaalt.
Artikel 6: Dienstregeling
1. De voorzitter van de rechtbank stelt de dienstregeling van de rechtbank van
eerste aanleg te Leuven op. Deze dienstregeling zal worden aangepast telkens
wanneer de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling dit vereisen.
2. Behoudens de wettelijk bepaalde onverenigbaarheden en/of vereisten, kunnen
alle rechters in alle kamers zitting houden.
Artikel 7: Vakantiezittingen
1. Na advies van de procureur des Konings en/of arbeidsauditeur te Leuven en van
de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven te hebben
ingewonnen bepaalt de voorzitter van de rechtbank de dagen en de uren van de
vakantiezittingen overeenkomstig de artikelen 334 en 339 van het Gerechtelijk
Wetboek.

2. Hij maakt de dienstregeling op van de rechters die er zitting houden.
3. De voorzitter van de rechtbank kan deze dienstregeling altijd wijzigen met het
oog op de behoeften van de dienst.
Artikel 8: Wijzigingen aan het bijzonder reglement
De voorzitter van de rechtbank kan, na het advies van de procureur des Konings
en/of arbeidsauditeur te Leuven en van de hoofdgriffier van de rechtbank van
eerste aanleg te Leuven te hebben ingewonnen, tijdelijk het aantal kamers, hun
bevoegdheden en de dagen en uren van hun zittingen wijzigen.
Artikel 9: Getuigenverhoor
De voorzitter van de rechtbank ontvangt de verzoeken/opdrachten tot het houden
van een getuigenverhoor, in zoverre deze niet uitgaan van deze rechtbank en wijst
deze ter beoordeling en desgevallend uitvoering toe aan één van de kamers.
Artikel 10: Duur van de zittingen
De zittingen duren minstens drie uur, tenzij de rol voordien is afgehandeld.

HOOFDSTUK II: DE SECTIES
Artikel 11: De burgerlijke rechtbank
1. De burgerlijke rechtbank bestaat uit de kamers B1-B12.
2. Kamer B1 neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen die niet vallen onder de
bevoegdheid van de kamers B2, B3, B4, B5 en B6.
Deze inleidingskamer kan de behandeling van korte debatten toewijzen aan kamer
B11.
3. Kamer B2, voorgezeten door de voorzitter, de aangewezen ondervoorzitter of de
rechter die hem vervangt, neemt kennis van de zaken in kort geding of zoals in kort
geding, behalve van deze die behoren tot de bevoegdheid van de beslagrechter en
van de familierechtbank.
4. Kamer B3 neemt kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van het
vredegerecht, behalve van deze die behoren tot de bevoegdheid van de
familierechtbank.
5. Kamer B4 neemt kennis van de hogere beroepen tegen de burgerlijke vonnissen
van de politierechtbank.
6. Kamer B5 neemt kennis van alle vorderingen en betwistingen inzake fiscale
zaken.
7. Kamer B6 neemt kennis van alle vorderingen die behoren tot de bevoegdheid
van de beslagrechter, waaronder de vorderingen inzake bewarende beslagen en
middelen tot tenuitvoerlegging en inzake de pogingen tot minnelijke schikkingen
overeenkomstig artikel VII.147/24 van het Wetboek van Economisch Recht.
8. Kamers B7, B8, B9, B10 en B11 nemen kennis van burgerlijke zaken, die niet
behoren tot de bevoegdheid van de kamers B2, B3, B4, B5 en B6. De zaken van B7,
B8, B9, B10 en B11 worden ingeleid voor kamer B1.
9. Kamer B12 is de kamer voor minnelijke schikking van de burgerlijke rechtbank.

10. De kamers van de burgerlijke rechtbank houden zitting op de volgende
tijdstippen:
KAMER
DAG
UUR
WEEK VAN
DE MAAND
B1 (4)
donderdag
09.00
1-2-3-4-5
B2 (KG )
donderdag
10.00
1-2-3-4-5
B3 (5)
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
B4 (5)
woensdag/donderdag
09.00
1-2-3-4-5
B5 (12)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
B6 (15)
dinsdag
09.00
1-2-3-4-5
B7 (6)
maandag
14.00
1-2-3-4
B8 (8)
dinsdag
09.00
1-2-3-4-5
B9 (9)
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
B10 (10)
donderdag
09.00
1-2-3-4-5
B11 (11)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
B12
dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag 11.00
1-2-3-4-5
11. De kamers B3, B4, B5 en B7 kunnen zowel zitting houden met één rechter als
met drie rechters.
12. De zitting van kamer B6 behandelt vanaf 09.00 uur tot 09.30 uur de
oproepingen minnelijke schikking inzake hypothecaire leningen.

Artikel 12: De correctionele rechtbank
1. De correctionele rechtbank bestaat uit de kamers voor correctionele zaken C1C10 en het onderzoek.
A. De kamers voor correctionele zaken C1-C10
2. Kamers C1, C2, C3, C5, C6 en C8 nemen kennis van de correctionele zaken.
3. Kamers C1, C5, C6 en C8 nemen ook kennis van de zaken voorzien in artikel 76§2,
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek (onmiddellijke verschijning en oproeping
bij proces-verbaal).
4. Kamers C2 en C3 nemen ook kennis van de strafzaken betreffende misdaden
waarop een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting zoals bedoeld in artikel
92, § 1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek en van de strafzaken die
ambtshalve door de voorzitter worden toegewezen aan een kamer met drie
rechters zoals bedoeld in artikel 92, § 1, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
5. Kamer C4 neemt kennis van de zaken bedoeld in artikel 76, §2, tweede lid en
artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek, waar het openbaar ministerie zal worden
waargenomen door de arbeidsauditeur.
6. Kamer C7 neemt kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van de
politierechtbank in strafzaken.
7. De rechtstreekse dagvaardingen door een benadeelde partij worden gebracht
voor de kamers C1, C5 en C8.
8. Kamer C9 is de correctionele raadkamer.
9. Gelet op de wet op de voorlopige hechtenis van 20 juli 1990, meer bepaald de
artikelen 16, 28, 38 en de hoofdstukken III, IV en V, en gelet op de noodzaak om
dus elke dag, met in begrip van zaterdagen, zondagen en feestdagen, te zetelen
teneinde de vorderingen van het openbaar ministerie te behandelen betreffende
de personen die voorwaarden waaronder zij werden vrijgelaten, zouden hebben
geschonden, en die intussen naar de rechtbank ten gronde werden verwezen en
waarvan de zaak nog niet door de rechtbank is behandeld, zal kamer C10 dagelijks
zetelen teneinde over te gaan tot het verhoren van de betrokkenen en tot het al
dan niet uitvaardigen van een aanhoudingsmandaat.

10. De kamers van de correctionele rechtbank houden zitting op de volgende
tijdstippen:
KAMER
DAG
UUR
WEEK VAN
DE MAAND
C1 (16A)
maandag
09.00
1-2-3-4-5
C2 (17)
dinsdag
09.00
1-2-3-4-5
C3 (18)
dinsdag
09.00
1-2-3-4-5
C4 (22)
dinsdag
14.00
1-2-3-4-5
C5 (19)
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
C6 (16B)
donderdag
09.00
1-2-3-4-5
C7 (20)
donderdag
09.00
1-2-3-4-5
C8 (21)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
C9 (23)
dinsdag/vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
C10
dagelijks
09.00
1-2-3-4-5
11. De kamer C9 - de raadkamer - houdt in principe zitting op dinsdag en vrijdag
om 09.00 uur. Rekening houdend met de behoeften van de dienst en de wettelijke
feestdagen kan kamer C9 ook zitting houden op maandag, woensdag en donderdag
en op een ander tijdstip zoals bepaald in een beschikking van de voorzitter.
12. De kamers voor correctionele zaken houden zitting met één rechter, met
uitzondering van de kamer C7 die altijd zitting houdt met drie rechters.
De kamers C2 en C3 kunnen zowel met één rechter als met drie rechters zitting
houden.
13. De rechtspleging op verzet wordt in principe ingeleid voor de kamer die het
verstekvonnis heeft uitgesproken, tenzij de voorzitter de zaak toewijst aan een
andere kamer wegens de behoeften van de dienst.
14. De voorzitter van de rechtbank kan een zaak naar een andere correctionele
kamer verwijzen. De voorzitter kan op elk ogenblik, zelfs mondeling, de toelating
verlenen om voor een andere kamer te dagvaarden.
B. Het onderzoek
15. De voorzitter van de rechtbank of de door de voorzitter aangeduide magistraatonderzoeksrechter verdeelt de zaken tussen de onderzoeksrechters en richt hun
dienst in. Deze dienstregeling wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van het
openbaar ministerie te Leuven.

16. De onderzoeksrechters kunnen elkaar op elk ogenblik, zonder enige formaliteit,
vervangen.
17. De vordering van het openbaar ministerie tot het inleiden van een gerechtelijk
onderzoek wordt gebracht voor de onderzoeksrechter die van dienst is op de
datum van de vordering, tenzij de vordering dient gevoegd te worden bij een
gerechtelijk onderzoek waarvoor reeds een andere onderzoeksrechter werd gelast
of tenzij de vordering betrekking heeft op een zaak waarin reeds eerder een
vordering voor een andere onderzoeksrechter werd genomen in toepassing van
artikel 28septies van het Wetboek van Strafvordering. In dat geval wordt de
vordering voor deze onderzoeksrechter gebracht.
18. De vordering van het openbaar ministerie in toepassing van artikel 28septies of
artikel 520sexies van het Wetboek van Strafvordering wordt gebracht voor de
onderzoeksrechter met dienst op de datum van de vordering. Verdere vorderingen
in dezelfde zaak volgend op deze vordering uit hoofde van voormelde artikelen
worden voor dezelfde onderzoeksrechter gebracht, ook wanneer deze niet van
dienst is.
19. Indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen kan de voorzitter van de
rechtbank afwijken van bovenstaande regeling voor een nieuw gerechtelijk
onderzoek of voor een lopend gerechtelijk onderzoek. Onder een behoefte van de
dienst kan worden begrepen de onverenigbaarheid in hoofde van een
onderzoeksrechter, de onbeschikbaarheid van een onderzoeksrechter, de
verdeling van de werklast, een vereiste deskundigheid of specialisatie, de goede
rechtsbedeling of andere daarmee vergelijkbare objectieve redenen.

Artikel 13: De familie-en jeugdrechtbank
A. De familierechtbank
1. De familierechtbank bestaat uit de kamers F1 tot en met F11.
Deze kamers behandelen alle vorderingen die behoren tot de bevoegdheid van de
familierechtbank.
2. Kamers F1, F7, F8, F9, F10 en F11 behandelen alle vorderingen met
familiedossier, behalve deze die behoren tot de bevoegdheid van kamer F5.
3. Kamer F1 neemt kennis van de zaken inzake:
- alle vorderingen tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed op grond van de
artikelen 229 §1, §2 en §3 van het Oud Burgerlijk Wetboek, indien partijen geen
gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben.
- alle vorderingen tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed op grond van de
artikelen 229 §1, §2 en §3 van het Oud Burgerlijk Wetboek, indien partijen
gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben en die ingeleid worden bij
dagvaarding. Deze zaken met minderjarige kinderen worden door kamer F1
toegewezen aan de kamers F7, F8, F9, F10 en F11.
- alle vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk of wettelijke
samenwoning.
- alle vorderingen met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen van ouders
ten aanzien van hun meerderjarige kinderen en van meerderjarige kinderen ten
aanzien van hun ouders, tenzij in geval van blijvende saisine.
4. Kamer F2 neemt kennis van alle vorderingen inzake echtscheiding door
onderlinge toestemming.
5. Kamer F3 neemt kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van het
vredegerecht, die overeenkomstig artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek
behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank en van de hogere beroepen
tegen de vonnissen van het vredegerecht gewezen op basis van de wet van 26 juni
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
6. Kamer F4 behandelt de vorderingen in eerste aanleg, waarvoor geen
familiedossier moet worden aangelegd, behalve deze die behoren tot de
bevoegdheid van kamer F5.
7. Kamer F5 behandelt alle vorderingen inzake vereffening en verdeling,
erfopvolging, schenkingen en testamenten.

8. Kamer F6 is de kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank.
9. Kamers F7, F8, F9, F10 en F11 behandelen alle vorderingen die behoren tot de
bevoegdheid van de familierechtbank en die niet vallen onder de bevoegdheid van
kamers F1, F2, F3, F4 en F5.
10. Kamers F7, F8, F9, F10 en F11 nemen eveneens kennis van de vorderingen
inzake het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012.
11. De kamers van de familierechtbank houden zitting met één rechter, met
uitzondering van kamer F3 die zitting houdt met drie rechters bij de behandeling
van hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechter gewezen op basis
van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke.
12. De kamers van de familierechtbank houden zitting op de volgende tijdstippen:
KAMER
DAG
UUR
WEEK VAN
DE MAAND
F1 (1)
maandag
09.00
1-2-3-4-5
F2 (EOT)
maandag
11.30
1-2-3-4-5
F3 (2A)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
F4 (2D)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
F5 (2B)
maandag
09.00
1-2-3-4-5
F6 (2C)
maandag/dinsdag/woensdag/donderdag 13.30
1-2-3-4
F7 (3A)
dinsdag
09.00
1-2-3-4-5
F8 (3B)
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
F9 (3C)
donderdag
09.00
1-2-3-4-5
F10 (3D)
vrijdag
09.00
1-2-3-4-5
F11
maandag
09.00
1-2-3-4-5
13. De zaken die tot de bevoegdheid van kamer F4 behoren en die bij dagvaarding
worden ingeleid, kunnen enkel op de eerste en derde vrijdag van de maand worden
ingeleid.
14. De zaken inzake afstamming kunnen enkel worden ingeleid op de zittingen van
kamer F7.

15. De zaken op grond van artikel 220 van het Oud Burgerlijk Wetboek en op grond
van artikel 1420 van het Oud Burgerlijk Wetboek kunnen enkel worden behandeld
door kamer F9.
16. Er kunnen geen zaken voor de kamers F1, F7, F8, F9, F10 en F11 bij dagvaarding
worden ingeleid in de vijfde week van de maand, tenzij anders bepaald bij
beschikking van de voorzitter.
B. De jeugdrechtbank
1. De jeugdrechtbank bestaat uit de kamers J1-J4.
2. Kamers J1, J2 en J3 behandelen de vorderingen die behoren tot de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank.
3. Kamer J4 is de kamer van uithandengeving en neemt kennis van de zaken
bedoeld in artikel 76 §3 van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Kamers J1, J2 en J3 houden zitting met één rechter.
Kamer J4 houdt zitting met drie rechters, samengesteld overeenkomstig artikel 78
van het Gerechtelijk Wetboek.
5. De kamers van de jeugdrechtbank houden zitting op de volgende tijdstippen, in
overleg met de procureur des Konings te Leuven:
KAMER
DAG
UUR
WEEK VAN
DE MAAND
J1
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
J2
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
J3
woensdag
09.00
1-2-3-4-5
J4
woensdag
14.00
1-2-3-4-5
6. De voorzitter van de rechtbank of de door de voorzitter aangeduide magistraatjeugdrechter verdeelt de zaken tussen de jeugdrechters en richt hun dienst in. Deze
dienstregeling wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de procureur des
Konings te Leuven.
7. De jeugdrechters kunnen elkaar op elk ogenblik, zonder enige formaliteit,
vervangen.

8. De vordering van het openbaar ministerie wordt gebracht voor de jeugdrechter
die van dienst is op de datum van de vordering.
HOOFDSTUK III: EENZIJDIGE VERZOEKSCHRIFTEN
1. De voorzitter of de door hem aangeduide rechter neemt dagelijks kennis van de
vorderingen op eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig artikel 584 en volgende
van het Gerechtelijk wetboek, die geen behandeling ter zitting vergen.
2. Bij verhindering zal de voorzitter een magistraat aanduiden die hem zal
vervangen om de hem opgedragen ambtsverplichtingen, waaronder de
behandeling van de eenzijdige verzoekschriften, te vervullen. Deze aanduiding zal
op de meest eenvoudige wijze gebeuren en kan zelfs mondeling of telefonisch
gebeuren.
HOOFDSTUK IV: RECHTSBIJSTAND
1. Kamer R1 is het bureau voor rechtsbijstand en neemt kennis van de verzoeken
bedoeld in artikel 669 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Deze verzoeken worden doorlopend behandeld door de magistraat, die daartoe
door de voorzitter in de dienstregeling is aangeduid.
HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN
Artikel 14: Bekendmaking/aanplakking
De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank neemt op grond van de
artikelen 89 en 90 van het Gerechtelijk Wetboek of op grond van dit bijzonder
reglement worden ter griffie van de rechtbank aangeplakt.
Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de
Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel, van de procureur des Konings
te Leuven en van de Hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
Artikel 15: Opheffingsbepaling
Het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van
17 november 2017, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 4 december 2017,
wordt opgeheven op 1 januari 2022.
Artikel 16: Overgangsbepaling
Vanaf de bekendmaking van dit bijzonder reglement in het Belgisch Staatsblad
worden de zaken, vast te stellen op zittingen vanaf 1 januari 2022, vastgesteld

overeenkomstig de bevoegdheden en voor de kamers zoals bij huidig reglement
bepaald.
De kamers die bestonden krachtens het opgeheven bijzonder reglement doen
uitspraak in die zaken die zij in beraad hebben genomen.
Vanaf de inwerkingtreding van huidig bijzonder reglement wordt de benaming van
de kamers gewijzigd overeenkomstig bijgevoegde concordantietabel. De kamers
met de nieuwe benaming zijn een voortzetting van de kamers met de oude
benaming overeenkomstig voormelde concordantietabel: de zaken die ingeleid of
in beraad werden genomen door de kamers onder de oude benaming worden
verder behandeld of uitgesproken door de overeenstemmende kamers onder de
nieuwe benaming.
Artikel 17: Inwerkingtreding
De wijzigingen vermeld in huidig bijzonder reglement treden in werking op
1 januari 2022.
***
Er werd rekening gehouden met de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken.
Deze beschikking werd verleend door Barbara Huygelier, voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg Leuven, bijgestaan door Katrien Willems, hoofdgriffier
van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, na lezing van de adviezen van de
Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel, de Procureur-generaal bij het
Hof van beroep te Brussel, de procureur des Konings te Leuven, de Arbeidsauditeur
te Leuven, de Stafhouder van de balie Leuven, op 21 december 2021.

CONCORDANTIETABEL
OUDE NUMMERING

NIEUWE NUMMERING
BURGERLIJKE KAMERS

4
5
5

B1
B3
(hoger beroepen vredegerecht)

B4
(hoger beroepen politierechtbank)

6
8
9
10
11
12
15
KORTGEDING en ZOALS IN KORTGEDING
NIEUWE KAMER
CORRECTIONELE KAMERS
16A
16B
17
18
19
20
21
22
23
NIEUWE KAMER
FAMILIEKAMERS
1
1 (EOT)
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
JEUGDKAMERS
13
14
NIEUWE KAMER
14bis
RECHTSBIJSTAND
NIEUWE KAMER

B7
occasioneel (3 rechters)

B8
B9
B10
B11
B5
B6
B2
B12
C1
C6
C2
C3
C5
C7
C8
C4
C9
C10
F1
F2
F3
F5
F6
F4
F7
F8
F9
F10
J1
J2
J3
J4
R1

