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BESCHIKKING 

 
tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 

 
 
 

Rep. nr. : 14/14.749         Nr. : 2014.008 

 
 
Wij, Thierry DENYS, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, bijgestaan door 
Wim ORBIE, waarnemend hoofdgriffier. 
 
Gelet op de koninklijke besluiten van : 
 

 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge  

 21 augustus 2009 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper 

 24 november 2009 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk 

 15 februari 2012 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne. 

 
Gelet op artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 1 december 2013 
tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. 
 
Gelet op de behoeften van de dienst. 
 
Gelet op de adviezen van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, van de procureur-
generaal bij het Hof van Beroep te Gent, van de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Gent, van de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank Gent, van de waarnemend 
hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, en van de Stafhouder van de 
Orde van Advocaten te Brugge, te Ieper, te Kortrijk en te Veurne. 
 
 
B E S L U I T E N 
 
 
 
 
 
 

Rechtbank van Eerste Aanleg 

WEST-VLAANDEREN 
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I INLEIDING : 
 
 
Artikel 1. De koninklijke besluiten van 17 april 1986, 21 augustus 2009, 24 november 2009 en 15 
februari 2012, hierboven genoemd, worden conform artikel 143/1 van de wet van 1 december 2013, 
ingevoegd door de wet van 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot 
hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde opgeheven; 
hiertoe brengt de voorzitter van de rechtbank de minister van justitie op de hoogte van huidige 
beschikking. 
  
Artikel 2. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen, namelijk : 
Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne. 
 
Artikel 2bis.  In afwijking van alle hieronder vermelde bepalingen inzake de samenstelling (aantal 
rechters) van de kamers in verband met de vier afdelingen en in toepassing van de artikelen 56, 57 
en 84, 3° van de Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en 
houdende diverse bepalingen inzake justitie wordt bepaald dat :  
 
- alle kamers van de respectievelijke afdelingen zijn vanaf 1 januari 2016 kamers met 

alleenzetelende rechters; 
- alle kamers, zetelend met drie rechters en waar op 1 januari 2016 zaken hangende zijn, kunnen 

deze zaken verder als kamer met drie rechters behandelen (in voorkomend geval na beschikking 
van de voorzitter); 

- alle kamers, die vanaf  1 januari 2016 zetelen in materies, die ook na 1 januari 2016 wettelijk 
door kamers met drie rechters moeten worden behandeld, blijven ook verder zetelen met drie 
rechters;  

- alle kamers kunnen vanaf 1 januari 2016 ook zetelen met drie rechters, wanneer de voorzitter 
beslist een zaak bij beschikking  toe te wijzen aan een kamer met drie rechters: het betreft 
alsdan de kamer die volgens dit reglement bevoegd is om de desbetreffende materie te 
behandelen. (5) 

 
 
II. DE AFDELINGEN : 
 
 
Artikel 3. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bestaat uit 
vierentwintig kamers, genummerd B1 tot en met B24, waarvan tien kamers voor familie- en 
jeugdzaken, zeven kamers voor burgerlijke zaken, en zeven kamers voor correctionele zaken. 
Naast voormelde 24 kamers zijn er nog 3 andere kamers, zijnde 10Bis, 10Ter en 10Quater 
(genummerd B10Bis, B10Ter en B10Quater), allen voor burgerlijke zaken. (1) 
 
Artikel 4. De vijfde, zesde, zevende, achtste en negende, evenals de negentiende, twintigste, 
eenentwintigste (donderdag) en de vierentwintigste kamer nemen kennis van de familiezaken.  Zij 
vormen de familierechtbank. 
 
De negentiende, twintigste en eenentwintigste (woensdag) en de tweeëntwintigste kamer nemen 
kennis van de jeugdzaken.  Zij vormen de jeugdrechtbank.  
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De eerste, tweede, derde, vierde, tiende, elfde en drieëntwintigste kamer nemen kennis van de 
burgerlijke zaken.  Zij vormen de burgerlijke rechtbank. 
 
De twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende kamer nemen 
kennis van de correctionele zaken.  Zij vormen de correctionele rechtbank. 
 
Artikel 5. De achtste, tiende, elfde, dertiende, veertiende en tweeëntwintigste kamer bestaan uit 
drie rechters.  De zestiende en zeventiende kamer kunnen eveneens uit drie rechters bestaan, doch 
enkel voor respectievelijk fiscale zaken en de zaken met toepassing van artikel 91, 7de lid van het 
Gerechtelijk Wetboek.  De vierde kamer kan eveneens uit drie rechters bestaan, doch enkel en alleen 
voor de fiscale zaken.  De andere kamers bestaan uit één rechter.  De afdeling zetelt echter als kamer 
met vijf rechters in het geval bedoeld in artikel 93, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.  De 
achtste, tiende, veertiende, zestiende en zeventiende kamer kunnen ook bestaan uit één rechter. 
 
De kamers 10Bis, 10Ter en 10Quater bestaan uit één rechter. (1) 
 
Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen en voorwaarden, kunnen alle rechters van de 
afdeling zowel in de kamers van de familie- en jeugdrechtbank, de burgerlijke als in de correctionele 
kamers zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsvervanger in die kamers zitting houden. 
Artikel 6. §1. De eerste en tweede kamer nemen kennis in eerste aanleg van  alle burgerlijke zaken, 
met uitzondering van : 
 

 de zaken die in verband staan met personen- en familierecht en met het 
huwelijksgoederenrecht 

 de zaken van niet-contractuele aansprakelijkheid die hun oorsprong vinden in het niet 
naleven van het verkeersreglement                  

 de zaken die onder de jeugdkamers ressorteren.  
 

De eerste en tweede kamer houden zitting op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
De inleiding van de zaken, genoemd in §1, geschiedt vóór de eerste kamer op maandag en 
donderdag. 

 
§2. De derde kamer is bevoegd voor de installatievergaderingen en de controle op het verloop van 
de deskundigenonderzoeken overeenkomstig de artikelen 972 en 973 Ger. W.. 
 
De derde kamer houdt zitting op maandag. 
 
§3. De vierde kamer neemt kennis van fiscale zaken. 
 
De vierde kamer houdt zitting op maandag, dinsdag en woensdag. 
De inleiding van deze zaken gebeurt op dinsdag. 

 
§4. De vijfde kamer neemt kennis in eerste aanleg van alle zaken die in verband staan met het 
personen- en familierecht en van de vereffeningen-verdelingen die het gevolg zijn van een 
echtscheiding of een scheiding van tafel en bed of van een andere onverdeeldheid. 
 
De vijfde kamer houdt zitting op maandag, donderdag  en vrijdag. 
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De inleidingen van deze zaken gebeuren op maandag voor de vorderingen in echtscheiding, op elke 
vierde maandag voor de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk, de donderdag wat betreft 
de vereffeningen-verdelingen en op de tweede vrijdag wat de overige vorderingen (afstamming) voor 
deze kamer betreft. 
Bedoelde vijfde kamer houdt zitting op de eerste, derde, vierde en vijfde vrijdag van de maand en 
neemt kennis van alle procedures op verzoekschrift die het personen- en goederenrecht betreffen, 
alsook van de verbetering van de akten van de burgerlijke stand. 

 
§5. De zesde kamer is de inleidingskamer in het kader van de familierechtbank.  
 
De zesde kamer houdt zitting op dinsdag en donderdag. 
 
§6. De zevende kamer neemt kennis van geschillen tussen echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden, al dan niet met kinderen. 
 
De zevende kamer houdt zitting op woensdag. 
 
§7. De achtste kamer, zetelend met één of drie rechters, neemt kennis van hoger beroepen tegen de 
vonnissen van de vrederechter inzake familiale materies, inclusief de hoger beroepen in het kader 
van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 
 
De achtste kamer houdt zitting op donderdag. 
 
§8. De negende kamer neemt kennis van de minnelijke schikkingen in het kader van de familie- en 
jeugdrechtbank. 

 
Deze zaken worden ingeleid en behandeld op donderdag om 11.00 uur en/of om 14.30 uur.  
 
§9. De tiende kamer neemt kennis van : 
 

 de burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven 
 de burgerlijke rechtsvorderingen wanneer de behandeling door een kamer met drie rechters 

uitdrukkelijk werd gevorderd 
 het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechters in niet-familiale materies  
 het verzoek tot herroeping van het gewijsde 
 de tuchtzaken. 

 
Het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechters in niet-familiale materies wordt 
behandeld door een kamer met één rechter voor de zaken, ingeleid na 1 september 2014   
 
De tiende kamer houdt zitting op woensdag en vrijdag. 
De inleiding dezer zaken gebeurt op woensdag en vrijdag. 
 
De kamers 10Bis, 10Ter en 10Quater behandelen hoger beroepen tegen vonnissen, gewezen door de 
vrederechters in niet familiale materies. 
 
Zij zetelen als volgt : 
 

- 10Bis houdt zitting op vrijdag; 
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- 10Ter houdt zitting op woensdag; 
- 10Quater houdt zitting op maandag. 

 
De inleiding van deze kamers gebeurt via de inleidingskamer voor de tiende kamer op woensdag en 
vrijdag. (1) 
 
§10. De elfde kamer neemt kennis van de hoger beroepen tegen de civielrechtelijke vonnissen, 
gewezen door de Politierechtbank. 
 
 De elfde kamer houdt zitting op de eerste, derde en vijfde donderdag van de maand. 
 
§11. De twaalfde kamer neemt kennis van de afhandeling van de burgerlijke belangen op 
correctioneel gebied. 
 
De twaalfde kamer houdt zitting op de tweede en vierde donderdag van de maand. 
 
§12. De dertiende kamer neemt kennis : 
 

 van het hoger beroep tegen de strafrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank 
 het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke 

rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op 
strafgebied wordt behandeld en dat steeds ambtshalve wordt toegewezen aan de kamer 
met drie rechters. 

 
De dertiende kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand en elke vrijdag. 
 
§13. De veertiende kamer neemt kennis over de strafzaken van alle misdrijven die tot de 
bevoegdheid van de uit drie rechters samengestelde kamer behoren, en van deze waarvan de 
behandeling krachtens artikel 91, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek door drie rechters kan 
gevorderd worden. 
 
De veertiende kamer houdt zitting op maandag en dinsdag.  
 
§ 14. De vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende kamer nemen kennis van alle correctionele 
zaken die voor een enige rechter dienen gebracht te worden, van de zaken die in toepassing van de 
wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken 
worden aangebracht. 
 
De vijftiende kamer houdt zitting op dinsdag. 
 
De zestiende kamer houdt zitting op maandag en woensdag. 
 
De zeventiende kamer houdt zitting op woensdag en donderdag. 
 
De achttiende kamer houdt zitting op donderdag. 
    
§15. De negentiende, twintigste en éénentwintigste kamer houden zitting alternerend om de drie 
weken : 
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- op woensdag : jeugdkamers 
- op donderdag : familiekamers die geschillen behandelen nopens feitelijk 

samenwonenden of alleenstaanden met kinderen. 
 
§16. De tweeëntwintigste kamer is bevoegd voor de berechting van personen ten aanzien van wie 
een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, in het kader van een 
wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad.  
 
Bedoelde kamer houdt zitting op donderdag. 

 
§17. De vierentwintigste kamer is een familiekamer, die geschillen behandelt nopens feitelijk 
samenwonenden of alleenstaanden met kinderen. 
 
De vierentwintigste kamer houdt zitting op dinsdag. 
Artikel 7. §1. De voorzitter van de rechtbank of de rechter die hem vervangt houdt zitting in kort 
geding op de eerste, derde en vijfde vrijdag van de maand. 

 
§2. De neerleggingen van de rekwesten in echtscheiding en scheiding van tafel en bed en het 
verschijnen der  partijen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en 
bed door onderlinge toestemming worden aangeboden en gehouden op vrijdag (1-3-5). 

 
§3. De Beslagrechter houdt zitting op dinsdag. 
 
§4. De raadkamer in strafzaken houdt elke werkdag zitting. De woensdag wordt uitsluitend 
voorbehouden voor de regeling van procedure. 
  
Artikel 8. Alle zittingen beginnen om 09.00 uur, behalve daar waarin in het bijzonder reglement 
wordt vanaf geweken. 

 
Artikel 9. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, bestaat uit twintig 
kamers, genummerd I1 tot en met I20, waarvan acht kamers voor familie- en jeugdzaken, acht 
kamers voor burgerlijke zaken, en vier kamers voor correctionele zaken. 
 
Artikel 10. De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde kamer nemen kennis van de 
familiezaken.  Zij vormen de familierechtbank. 
 
De zevende en achtste kamer vormen de jeugdrechtbank. 
 
De negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende en zestiende kamer nemen 
kennis van de burgerlijke zaken.  Zij vormen de burgerlijke rechtbank. 
 
De zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste kamer nemen kennis van de correctionele 
zaken.  Zij vormen de correctionele rechtbank. 
 
Artikel 11. De zesde, achtste, dertiende en zeventiende kamer bestaan uit drie rechters.  De andere 
kamers bestaan uit één rechter.  De afdeling zetelt echter als kamer met vijf rechters in het geval 
bedoeld in artikel 93, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen en voorwaarden, kunnen alle rechters van de 
afdeling zowel in de kamers van de familie- en jeugdrechtbank, de burgerlijke als in de correctionele 
kamers zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsvervanger in die kamers zitting houden. 
 
Artikel 12.  § 1. De eerste kamer neemt kennis van : 
 
1.       Vorderingen ten aanzien minderjarige kinderen (artikel 572bis, 4° Ger. W.)  
 

1.a. Verblijfsregeling (artikel 1253ter/4 tot 6 Ger. W.) 
1.b. Uitoefening van het ouderlijk gezag (artikelen 373, 374, 387bis en 387ter B.W.) 

 toezicht op het beheer door de andere ouder bij niet-gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag (artikel 376, vierde lid B.W.) 

 opheffing leeftijdsvoorwaarde voor aangaan van huwelijk (artikelen 145-148 
B.W.) 

 toestemming in het huwelijk van een minderjarige 
 bekrachtiging overeenkomst pleegvoogdij (artikel 475ter, 2° lid B.W.) 
 vorderingen n.a.v. de beëindiging pleegvoogdij (artikel 475quinquies B.W.) 
 vordering tot beëindiging pleegvoogdij (artikel 475sexies B.W.) 
 ontvoogding minderjarige (artikel 477 e.v. B.W.) 
 toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door een minderjarige 

bij ontstentenis van bijstand van de ouders (artikel 1095 B.W.) 
 machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle overeenkomsten 

(schenkingen) vervat in het huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand van 
(één van) zijn ouders (artikel 1397 B.W.) 

 vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te 
oefenen (artikel 572bis, 5° Ger. W. en 398 B.W.) 

 bescherming grensoverschrijdend hoede- /bezoekrecht (artikel 572bis, 6° 
Ger. W.) 

 verzet opvragen gelden door minderjarige (artikel 572bis, 12° Ger. W.) 
 1.c. Recht op persoonlijk contact (artikel 375bis B.W.) 

 niet naleving verblijfsregeling/recht persoonlijk contact (artikel 387ter §1 
B.W.) 

 niet naleving EOT (artikel 387ter §2 B.W.) 
 dwangmaatregelen i.v.m. verblijfsregeling - absolute noodzaak (artikel 387ter 

§3 B.W.) 
 
2. Onderhoudsverplichtingen (artikel 572bis, 7° Ger. W.) 
 
 2.a. m.b.t. kinderen 

 van ouders t.o.v. hun kinderen (artikel 203 B.W.) 
 uitkering levensonderhoud (tegen verwekker) (artikel 336 B.W.) 

 
 2.b. Overige 

 van de langstlevende wettelijk samenwonende t.o.v. kinderen van de 
vooroverleden wettelijk samenwonende (artikel 1477 §5 Ger. W.) 

 van (schoon)kinderen t.o.v. (schoon)ouders/bloedverwanten in opgaande lijn 
artikelen 205-206 B.W.) 

 van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende zonder nakomelingen 
aan zijn bloedverwanten in opgaande lijn (artikel 1477 §6 Ger. W.) 
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2.c. Tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden 
 tussen echtgenoten/wettelijk samenwonende voor de duur van het 

huwelijk/de wettelijke samenwoning (artikel 221, 1ste lid + 223 B.W.) 
 als voorlopige maatregel (artikel 1477 §3 + 1479 B.W.) 
 ontvangstmachtiging (artikel 221, 2° B.W.) 
 als voorlopige maatregel (artikel 301 §11 B.W.) 
 tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk (artikel 301 B.W.) 
 tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van de wettelijke 

samenwoning (artikel 1479, derde lid B.W.) 
 
3. Betwistingen kinderbijslag (aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling  aan 
 de bijslagtrekkende (artikel 572bis, 8°-14°-15° Ger. W.) 
 
4. Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden die betrekking 

hebben op de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen (art. 572bis, 3° 
DEELS Ger.W.) 

 
4.a. bevelen van dringende maatregelen bij grovelijk plichtsverzuim of ernstige  
 verstoring van de verstandhouding tussen gehuwden (artikel 223 B.W.) 
4.b. om verbod op te leggen om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of 

met hypotheek te bezwaren (voorlopige maatregel - artikel 223 B.W.) 
4.c. bevelen van dringende maatregelen bij ernstige verstoring verstandhouding tussen 

wettelijk samenwonenden (artikel 1479 B.W.) 
5. Echtscheidingen 
 
 5.a. EOO (artikel 229 §§§1-2-3 B.W.) 
 5.b.        EOT 
 
 5.c.         Scheiding van tafel en bed (artikel 308 B.W.) 

 artikelen 229 §§§1-2-3 B.W. 
 omzetting echtscheiding in scheiding tafel en bed (artikel 1305, 2de lid Ger. 

W.) 
 omzetting scheiding tafel en bed in echtscheiding (artikel 1305, 3de lid Ger. 

W.) 
 aanstelling gerechtsdeurwaarder vaststelling overspel (artikel 1016bis Ger. 

W.) 
 

6. Vorderingen tot tijdelijk huisverbod (artikel 572bis, 11° Ger. W.) 
7.  Vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen (opent de 

voogdij) (artikel 572bis, 5° Ger. W.) 
8.  Bescherming grensoverschrijdend hoede- /bezoekrecht (artikel 572bis, 6° Ger. W.) 
9. Verzet opvragen gelden door een minderjarige (artikel 572bis, 12° Ger. W.) 
 
De eerste kamer houdt zitting op  
 

 dinsdag om 9.00 uur,  
 de zitting in Raadkamer om 9.30 uur 
 wat de EOO betreft om 10.00 uur  
 en wat de EOT betreft om 11.00 uur. 
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De eerste kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur en op de eerste en derde woensdag van de 
maand om 9.00 uur. 
De verschijningen in het kader van echtscheidingen bij onderlinge toestemming gebeuren op dinsdag 
om 11.00 uur. (3) 
 
§2. De tweede kamer neemt kennis van : 
 
1. Vorderingen betreffende de staat van personen (artikel 572bis, 1° Ger. W.) 
 
 1.a. Verklaring van afwezigheid 

 uitspraak verklaring van afwezigheid (artikel 118 B.W.) 
 derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid (artikel 122 B.W.) 

 
 1.b. Binnenlandse adoptie 

 verzoek tot adoptie (artikel 1231-3 Ger. W.) 
 beoordeling adoptiegeschiktheid (artikel 346-2 B.W.) 
 (weigering) toestemming adoptie (artikel 348-11 B.W.) 
 nieuwe adoptie (artikel 347-1 B.W.) 
 herziening adoptie (artikel 351 B.W.) 
 herplaatsing onder ouderlijk gezag (353-10 B.W.) 
 herroeping gewone adoptie (artikel 354-1 B.W.) 
 opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping (artikel 354-2 B.W.) 

 
1.c.       Interlandelijke adoptie 

 vaststelling (verlenging) adoptiegeschiktheid (artikel 361-1 B.W.) 
 adopteerbaarheid kind (artikel 362-2 B.W.) 
 verzoek tot adoptie (artikel 1231-40 Ger. W.) 
 beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit (artikel 367-3 B.W.) 

 
 1.d. Afstamming 

 betwisting moederlijke afstamming (artikel 312 B.W.) 
 betwisting vaderlijke afstamming (artikel 318 B.W.) 
 instemming met de erkenning (artikel 329bis B.W.) 

o §1. vaststelling niet-wilsbekwaamheid meerderjarige/ontvoogde 
minderjarige : geen toestemming kind vereist 

   o §2. vordering toestemming erkenning minderjarig kind 
   o §3.  vordering vernietiging erkenning minderjarig kind 

 betwisting erkenning (artikel 330 §1 B.W.) 
 nietigverklaring erkenning (artikel 330 §2 B.W.) 
 onderzoek naar het moederschap (artikel 332quinquies B.W.) 
 onderzoek naar het vaderschap (artikel 332quinquies B.W.) 

 
 1.e. Procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand 

 vordering tot verbetering akte burgerlijke stand (1383 Ger. W.) 
 verbetering akte burgerlijke stand, opgesteld door een diplomatieke of 

consulaire ambtenaar - vervangend vonnis voor niet opgestelde geboorte- of 
overlijdensakte (artikel 11 - W. 12 juli 1931 - 99 B.W.) 

 homologatie akte van bekendheid door beëdigde verklaring (artikel 5 
WBN/72 B.W.) 
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 verlenen toestemming voor afgifte van een eensluidend afschrift/uittreksel 
van een akte van de burgerlijke stand (artikel 45 B.W.) 

 beroep ingeval van weigering van erkenning geldigheid van een buitenlandse 
authentieke akte/vordering tot uitvoerbaarverklaring buitenlandse 
authentieke akte betreffende een bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis 
Ger. W. (artikel 27 WIPR) 

 beroep tegen weigering bewaarder tot kantmelding of overschrijving van een 
buitenlandse authentieke akte (artikel 31 WIPR) 

 nationaliteitskeuze en -verklaring (artikel 569, 1ste lid, 22° B.W.) 
 vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon (artikel 62bis §7 B.W.) 
 erkenning tot staatloze 
 gerechtelijke verklaring van overlijden (artikel 126 B.W.) 
 derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden (artikel 126 B.W.) 

 
1.f.  Aangaan huwelijk 

 nietigverklaring huwelijk algemeen (180 e.v. B.W.) 
 nietigverklaring wegens schijnhuwelijk (artikel 146bis B.W.) 
 beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te 

voltrekken (artikel 63 §4, 4de lid B.W.) 
 
2. Vorderingen tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en nietigverklaring wegens 
 schijnwettelijke samenwoning (artikel 1476ter B.W.) (artikel 572bis, 2° Ger. W.) 
3. Beroepen tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van 

verklaring van wettelijke samenwoning op te maken (artikel 1476bis B.W.) (artikel 572bis, 2 ° 
Ger. W.) 

4. Vorderingen m.b.t. artikel 8 van de Besluitwet betreffende de maatschappelijke veiligheid 
van de zeelieden ter koopvaardij  

5. Vorderingen m.b.t. artikel 44 van de wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders  

6.  Vorderingen m.b.t. artikel 11 van de wet van 12 juli 1931 betrekking hebbende op zekere 
akten van de burgerlijke stand alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire 
ambtenaren in zake burgerlijke stand  

7. Vorderingen m.b.t. artikel 5 Wetboek van de Belgische nationaliteit  
8. Vorderingen m.b.t. artikelen 27 en 31 van de wet houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht 
 
De tweede kamer houdt zitting op de eerste en derde maandag van de maand om 10.00 uur. 
 
§3. De derde kamer neemt kennis van : 
 
1. Vorderingen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun 

rechten of hun goederen (artikel 572bis, 3° DEELS Ger. W.) 
 vaststelling echtelijke verblijfplaats (artikel 214 B.W.) 
 vervangende machtiging tot het alleen verrichten van handelingen waarvoor 

instemming van de andere echtgenoot vereist is bij diens weigering (artikel 215 §1 
B.W.) 

 beslechting geschillen tussen echtgenoten omtrent de uitoefening van het recht op 
huur van de gezinswoning (artikel 215 §2 B.W.) 

 verbod op beroepsuitoefening door de andere echtgenoot (artikel 216 §1 B.W.) 
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 opkomen tegen intrekking instemming gebruik naam voor beroepsbetrekkingen door 
andere echtgenoot (artikel 216 §2 B.W.) 

 toekenning gerechtelijke volmacht tot vertegenwoordiging (indien echtgenoot in 
onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven/wilsonbekwaam is) (artikel 220 
§2 B.W.) 
 

2. Machtiging ontvangst gelden ten behoeve huishouding (artikel 572bis, 13° Ger. W.) 
 schulden ten behoeve van de huishouding (artikel 222 B.W.) 
 schulden ten behoeve van het samenleven (artikel 1477 §4 B.W.) 
 nietigverklaring handelingen echtgenoot (artikel 224 B.W.) 
 machtiging tot aankoop op een openbare verkoop van het aandeel van de andere 

echtgenoot in een tussen hen onverdeeld goed (artikel 1595, eerste lid, 4° B.W.) 
 vordering van de echtgenoot/een derde dat uitkeringen aan hem/haar worden 

uitbetaald (artikel 44 §1, 3° en 4° - Wet van 27 juni 1969) 
 vordering tot uitbetaling van de prestaties (zeelieden ter koopvaardij) aan de 

klagende echtgenoot (artikel 8 - Wet van 7 februari 1945) 
 

3. Aanstelling beheerder ad hoc voor verwerende echtgenoot die zich in een toestand als 
bedoeld in artikel 488/1, eerste lid B.W. bevindt (artikel 1255 §7 Ger. W.) 
 

4. Erfopvolging, schenkingen onder levenden en testamenten (artikel 572bis, 9° Ger. W.) 
 
 4.1. vereffening en verdeling nalatenschap (artikel 826 B.W.) 

4.2. inbreng in nalatenschap (artikel 858bis B.W.) 
4.3. betwisting testament 
4.4. schenking 
4.5. vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap (artikel 803bis B.W.) 
4.6. vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en 

inzake landbouwbedrijven 
 4.7. onbeheerde nalatenschappen 

4.8. vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers (artikel 770 B.W.) 
4.9. aanstelling curator (artikel 1228 Ger. W.) 
4.10. machtiging openbare verkoop onroerende goederen (artikel 813 B.W.) 
4.11. machtiging openbare verkoop roerende goederen (artikel 1195 Ger. W.) 
4.12. vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap (artikelen 1006-

1008 B.W.) 
4.13. aanvraag verlenging termijnen (artikelen 798 + 1458 B.W.) 
 

5. Vorderingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht (artikel 572bis, 9° Ger. W.) 
 

 5.1. homologatie akte wijziging huwelijksvermogensstelsel 
5.2. vermogensrechtelijke betwistingen bij concubinaat 
5.3. machtiging om bepaalde handelingen m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen alleen 

te verrichten (artikel 1420 B.W.) 
5.4. opleggen verbod/verlenen van machtiging om bestuurshandelingen te verrichten 

m.b.t. gemeenschappelijk vermogen (artikel 1421 B.W.) 
5.5. nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot m.b.t. 

gemeenschappelijke schulden (artikel 1422 B.W.) 
5.6. ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot m.b.t. het eigen vermogen 

of het gemeenschappelijke vermogen (artikel 1426 B.W.) 
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5.7. betwistingen i.v.m. wet op samenlevingscontracten 
5.8. machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij verdeling wettelijk stelsel 

(artikel 1442 B.W.) 
5.9. scheiding van goederen (artikel 1311 Ger. W.) 
5.10. vordering jegens andere echtgenoot ingevolge betaling gemeenschappelijke schuld 

boven zijn/haar aandeel (artikel 1463 B.W.) 
5.11. machtiging inkoop van aandeel van andere echtgenoot (artikel 1469 B.W.) 
5.12. omzetting vruchtgebruik (artikel 745quinquies-sexies B.W.) 
 

6. Vorderingen tot verdeling (artikel 572bis, 10° Ger. W.) 
 

 6.1. vordering tot gerechtelijke verdeling (artikel 1209 B.W.) 
6.2. aanstelling notaris (artikel 1210 B.W.) 
6.3. vervanging notaris (artikel 1211 B.W.) 
6.4. aanwijzing beheerder (artikel 1212 B.W.) 
6.5. aanstelling deskundige (artikel 1213 B.W.) 
6.6. geschillen of moeilijkheden n.a.v. tussentijds proces-verbaal (artikel 1216 B.W.) 
6.7. inkorting termijnen (artikel 1218 §4 B.W.) 
6.8. overschrijving termijnen - vervanging (artikel 1220 §2 B.W.) 
6.9. geschillen m.b.t. staat van vereffening (artikel 1223 §4 B.W.) 
 

De derde kamer houdt zitting op de tweede en vierde vrijdag van de maand om 10.30 uur. 
 
§4. De vierde kamer neemt kennis van de minnelijke schikkingen en verzoeningen in familiezaken 
overeenkomstig artikel 731, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
De vierde kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 
 
§5. De vijfde kamer is de kamer van de beroepen inzake familiezaken die voor één rechter worden 
gebracht.  Zij neemt kennis van : 
 
Hoger beroepen inzake familierecht Vredegerecht, die overeenkomstig artikel 92 Ger. W. voor 1 
rechter komen 
 

 ingeval van voogdij over het verzet 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 (594, 2° Ger. W.) 

 over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een 
beroepsvereniging (artikel 594, 3° Ger. W.) 

 op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen, 
alsook ter uitvoering van de artikelen 378 B.W. (bijzondere machtiging bepaalde handelingen 
voogd) en 483 B.W. (machtiging tot aangaan leningen) (artikel 594, 6° Ger. W.) 

 over het verzet van de voogd, de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, tegen de 
uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende, zoals het is bedoeld in artikel 69 van 
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, buiten het 
geval waar de vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt op grond van 
artikel 29 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (artikel 594, 8° Ger. 
W.) 

 in geval van een minderjarige onder voogdij, over het verzet tegen de betaling aan de 
bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, tenzij een vordering bij de 
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jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van artikel 29 van de Wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming (artikel 594, 9° Ger. W.) 

 over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen 490 tot 501/2 van het 
Burgerlijk Wetboek (ingevolge de Wet van 17 maart 2013 inzake onbekwamen - 
buitengerechtelijke bescherming) (artikel 594, 16° Ger. W.) 

 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijke bescherming, als bedoeld in de artikelen 
1238 tot 1252 van het Gerechtelijk Wetboek (ingevolge de Wet van 17 maart 2013 inzake 
onbekwamen - buitengerechtelijke bescherming) (artikel 594, 16°/1 Ger. W.) 

 over de vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid, bedoeld in artikel 112 
B.W. (artikel 594, 16°/2 Ger. W.) 

 over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 B.W. (wat betreft 
aanneming schenking door doofstomme die niet kan schrijven) (artikel 594, 19° Ger. W.) 

 inzake voogdij, zoals in boek I van het B.W. is voorgeschreven (artikel 596 Ger. W.) 
 inzake het gerechtelijk beheer van de goederen van een vermoedelijke afwezige, 

overeenkomstig de artikelen 113 tot 117 B.W. (artikel 596bis Ger. W.) 
 inzake verzegeling en aanstelling van sekwesters (artikel 597 Ger. W.) 

 
De vijfde kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 9.00 uur. 
De vijfde kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 11.30 uur. (3) 
 
§6. De zesde kamer is de kamer van de beroepen in familiezaken die voor drie rechters worden 
gebracht.  Zij neemt kennis van : 
 

 geschillen (hoger beroepen Vredegerecht inzake familierecht) die op verzoek van partijen 
 ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de familiekamers met één rechter onttrokken worden 
 
 hoger beroepen in het kader van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van 
 de persoon van de geesteszieke. 

 
De zesde kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 10.00 uur. 
 
§7. De zevende kamer is samengesteld uit één jeugdrechter en neemt kennis van : 
 
1. de zaken die onder de toepassing vallen van Titel II, Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, Afdeling I van 

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door 
dit feit veroorzaakte schade (maatregelen ten aanzien van de ouders ter bescherming van de 
minderjarigen) 
 

2. de zaken, die onder de toepassing vallen van Titel II, Hoofdstuk III, afdeling II van dezelfde wet 
en van de gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (maatregelen ten aanzien 
van de minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden en 
maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als een misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd) 

 
3. de zaken i.v.m. de wet op de gemeentelijke administratieve sancties en de ‘voetbalwet’ 

 
4. de zaken inzake de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft. 
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De zevende kamer houdt zitting op de eerste en derde vrijdag van de maand om 9.30 uur. 
 

§8. De achtste kamer is samengesteld uit drie rechters van wie twee de gespecialiseerde opleiding 
gevolgd hebben vereist voor de uitoefening van het ambt van jeugdrechter, en de derde een rechter 
van de correctionele rechtbank is.  Deze kamer neemt kennis van de berechting van de personen ten 
aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade in het 
kader van een wanbedrijf en/of correctionaliseerbare misdaad (artikel 92 §1, 7° van het Gerechtelijk 
Wetboek). 
 
De achtste kamer houdt zitting op de tweede woensdag van de maand om 11.00 uur. 
 
§9. De negende kamer neemt kennis van : 
 
1. procedures inzake verenigingen en stichtingen 
2. geschillen inzake overeenkomsten (partim) 
3. geschillen inzake bouwzaken, met inbegrip van aansprakelijkheidsvorderingen t.o.v. architecten, 

ingenieurs en studiebureaus 
4. geschillen inzake makelaarsovereenkomsten. 
 
De negende kamer houdt zitting op dinsdag om 10.30 uur. 
De negende kamer houdt zitting op de eerste en derde dinsdag van de maand om 10.30 uur. (3) 
 
§10. De tiende kamer neemt kennis van : 
 
1. geschillen inzake zakenrecht; 
2. erfenissen, schenkingen en testamenten, met uitsluiting van familiaal gerelateerde zaken 
3. intellectuele rechten 
4. transportrecht 
5. betwistingen met de overheid 
6. geschillen inzake overeenkomsten (partim) 
7. aansprakelijkheid onrechtmatige daad 
8. beroepsaansprakelijkheid, met uitzondering van aansprakelijkheidsvorderingen t.o.v. 

architecten, ingenieurs en studiebureaus 
9. verzekeringen 
10. vereffeningen en verdelingen buiten het familierecht. 
 
De tiende kamer houdt zitting op de eerste en derde vrijdag van de maand om 10.30 uur. 
 
§11. De elfde kamer neemt kennis van de minnelijke schikkingen en verzoeningen in burgerlijke 
zaken overeenkomstig artikel 731, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
De elfde kamer houdt zitting op de vierde woensdag van de maand om 11.00 uur. 
 
§12. De twaalfde kamer is de kamer van de beroepen inzake burgerlijke zaken die voor één rechter 
worden gebracht.  Zij neemt kennis van : 
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1. hoger beroepen tegen beslissingen van de Vrederechter in burgerlijke zaken 
2. de wraking van Vrederechters en rechters in de politierechtbank overeenkomstig artikel 828 van 

het Gerechtelijk Wetboek 
3. de beëdiging van de personen, bedoeld in artikel 572 van het Gerechtelijk Wetboek, en de 

installatie van de personen, bedoeld in het artikel 288, tiende en elfde lid van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

 
De twaalfde kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 11.00 uur. 
 
§13. De dertiende kamer is de kamer inzake burgerlijke zaken die voor drie rechters worden 
gebracht.  Zij neemt kennis van : 
 
1. burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven (artikel 92 

§1, 2° Ger. W.) 
2. hoger beroepen tegen de burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank 

(artikel 92 §1, 3° Ger. W.) 
3. verzoeken tot herroeping van het gewijsde (artikel 92 §1, 5° Ger. W.) 
4. tuchtzaken (artikel 92 §1, 6° van het Ger. W.) 
5. geschillen, met inbegrip van het hoger beroep tegen vonnissen van het Vredegerecht, die op 

verzoek van partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de burgerlijke kamers met één rechter 
onttrokken worden 

6. beëdiging van de personen, bedoeld in artikel 288, zevende lid Ger. W. en de beëdiging van 
andere personen. 

 
De dertiende kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 14.00 uur. 
De dertiende kamer houdt zitting op de eerste en derde woensdag van de maand om 9.00 uur. (3) 
 
§14. De veertiende kamer bestaat uit de Voorzitter van de rechtbank of de rechter die hem vervangt 
en neemt kennis van de zaken in kortgeding of zoals in kortgeding op gemeenrechtelijk gebied. 
 
De voorzitter of de rechter die hem vervangt houdt zitting op donderdag om 9.30 uur. 
 
§15. De vijftiende kamer bestaat uit de Beslagrechter, die zitting houdt : 
 

 op dagvaarding en op verzoekschrift : op vrijdag om 10.30 uur 
 voor verzoeningen inzake hypothecair krediet op de tweede en vierde vrijdag van de maand 

om 11.00 uur. 
 
§16. De zestiende kamer bestaat uit het bureau voor rechtsbijstand en de procedures inzake 
exequatur. 
 
De zestiende kamer houdt zitting op woensdag om 11.00 uur. 
 
§17. De zeventiende kamer is een correctionele kamer : 
 

a) samengesteld uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg en die kennis neemt van: 
 

1. alle misdrijven die behoren tot de bevoegdheid van een uit drie rechters samengestelde 
kamer (artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek) en van deze waarvan de verwijzing 
gevraagd werd (artikel 91, tweede, derde en vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek) 
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2. de misdrijven van intrafamiliaal geweld 
3. het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank, zetelend in strafzaken 
4. procedures bij toepassing van artikel 38 §2 van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige 

hechtenis (niet-naleving voorwaarden) 
5. het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke 

rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op 
strafgebied wordt behandeld en dat steeds ambtshalve wordt toegewezen aan de kamer 
met drie rechters 

 
b) samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en één rechter van de 

arbeidsrechtbank en die kennis neemt van : 
 

1. de overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en, in geval van samenloop of 
samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen die 
niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten (artikel 76, zesde lid van het 
Gerechtelijk Wetboek) 

2. de zaken van sociaal strafrecht waarbij de verwijzing naar drie rechters gevraagd werd 
3. de beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank in zoverre de politierechtbank 

uitspraak heeft gedaan in zaken die behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde 
overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

 
De zeventiende kamer houdt zitting op donderdag om 9.00 uur. 
 
§18. De achttiende kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van : 
 

1. de strafvorderingen ingeleid door de procureur des Konings 
2. de strafvorderingen op rechtstreekse dagvaarding (partim) 
3. strafvorderingen van oproeping bij proces-verbaal of van onmiddellijke verschijning (partim) 
4. procedures bij toepassing van artikel 38 §2 van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige 

hechtenis (niet-naleving voorwaarden) 
5. strafvorderingen van de arbeidsauditeur waaronder de overtredingen en verordeningen over 

één van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, en, 
in geval van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen samen met één of meer 
overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

 
De achttiende kamer houdt zitting op de eerste en de derde maandag van de maand om 9.00 uur. 
 
§19. De negentiende kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van : 
 

1. de strafvorderingen ingeleid door de procureur des Konings 
2. de strafvorderingen op rechtstreekse dagvaarding (partim) 
3. strafvorderingen van oproeping bij proces-verbaal of van onmiddellijke verschijning (partim) 
4. procedures bij toepassing van artikel 38 §2 van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige 

hechtenis (niet-naleving voorwaarden) 
 
De negentiende kamer houdt zitting op de tweede en vierde maandag van de maand om 9.00 uur. 
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§20. De twintigste kamer is de correctionele raadkamer.  Zij houdt zitting op dinsdag en vrijdag om 
9.00 uur. 
 
De correctionele raadkamer kan, indien de behoeften van de dienst zulks vereisen, bijkomende 
zittingen houden op de dagen en uren die zij vaststelt. 
 
§21. De getuigenverhoren worden gehouden op woensdag om 9.00 uur en om 14.00 uur voor de 
rechter die het getuigenverhoor bevolen heeft. 
 
 
Artikel 13. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bestaat uit 
vijfentwintig kamers, genummerd K1 tot en met K25, waarvan elf kamers voor familie- en 
jeugdzaken, acht  kamers voor burgerlijke zaken, en zes kamers voor correctionele zaken. 
 
Artikel 14.  De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste kamer nemen kennis 
van de burgerlijke zaken.  Zij vormen de burgerlijke rechtbank. 
 
De  negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende kamer nemen kennis van de 
correctionele zaken.  Zij vormen de correctionele rechtbank. 
 
De  vijftiende, zestiende en zeventiende kamer vormen de jeugdrechtbank. 
 
De achttiende, negentiende, twintigste, eenentwintigste, tweeëntwintigste, drieëntwintigste, 
vierentwintigste en vijfentwintigste kamer nemen kennis van de familiezaken.  Zij vormen de 
familierechtbank. 
 
Artikel 15. De  tweede,  negende, tiende en zeventiende kamer bestaan uit drie rechters.   
De eerste en vierentwintigste kamer bestaan uit één dan wel uit drie rechters, zoals verder in dit 
reglement beschreven. 
De andere kamers bestaan uit één rechter.   
De afdeling zetelt echter als kamer met vijf rechters in het geval bedoeld in artikel 93, eerste lid van 
het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen en voorwaarden, kunnen alle rechters van de 
afdeling zowel in de kamers van de familie- en jeugdrechtbank, de burgerlijke als in de correctionele 
kamers zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsvervanger in die kamers zitting houden. 
 
Artikel 16. §1.  De eerste kamer neemt kennis van vorderingen inzake : 
 

a. samengesteld uit  drie rechters : 
 
1. geschillen, die op verzoek van partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de overige burgerlijke 

kamers met één rechter onttrokken worden 
2. beëdiging van de personen, bedoeld in artikel 288, zevende lid Ger. W., en de beëdiging van 

andere personen  
3. verzoeken tot herroeping van het gewijsde (artikel 92 §1, 5° Ger. W.)  
4. burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven  
5. tuchtzaken (artikel 92 §1, 6° Ger. W.)  
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6. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre ingevolge de wet niet 
toegewezen aan  de familierechtbank en in zoverre partijen, conform de wettelijke bepalingen,  
om een behandeling door een kamer met drie rechters hebben verzocht. 

 
 b. samengesteld uit één rechter:  
 
de overige hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre ingevolge de wet 
niet toegewezen aan de familierechtbank.  
 
De eerste kamer houdt zitting op donderdag om 9.00 uur. 
 
§2. De tweede kamer neemt kennis van hoger beroepen tegen de burgerrechtelijke vonnissen, 
gewezen door de politierechtbank (artikel 92 §1, 3° Ger. W.). 
 
De tweede kamer houdt zitting op de eerste en derde dinsdag van de maand om 14.00 uur. 
 
§3. De derde kamer neemt kennis van : 
 
1. vorderingen waarin banken en financiële instellingen betrokken zijn onder meer betreffende 

financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, borgstellingen, leningen, 
kredietopeningen 

2. herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening 
3. verzekeringsgeschillen (stricto sensu). 
 
De derde  kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur. 
De derde kamer houdt zitting op vrijdag om 10.00 uur. (2) 
 
§4. De vierde  kamer neemt kennis van : 
 
1. onteigeningen van openbaar nut 
2. geschillen betreffende onbetaalde facturen (behalve die welke slaan op verhuring van werk 
 en diensten) 
3. schuldbekentenissen tussen particulieren 
4. ontbindingen van verenigingen zonder winstgevend doel en van burgerlijke 
 vennootschappen.  
 
De vierde  kamer houdt zitting op vrijdag  om 9.00 uur. 
 
§5. De vijfde kamer neemt kennis van zaken betreffende de verhuring van werk en diensten in 
bouwzaken en betwistingen over erelonen van architecten en deskundigen, samenhangend met 
bouwzaken. 
 
De vijfde kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur. 
De vijfde kamer houdt zitting op dinsdag om 14.00 uur. (2) 
De vijfde kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur. (4) 
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§6. De zesde kamer neemt kennis van : 
 
1. alle burgerlijke zaken die niet uitdrukkelijk aan een bepaalde kamer worden toebedeeld; 
2. exequatur (vordering tot uitvoerbaarverklaring van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 

gewezen door buitenlandse gerechten), met uitzondering van de vorderingen bedoeld in artikel 
121 W.I.P.R. (Rechtbank van Koophandel) 

 
De zesde  kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur. 
 
§7. De zevende  kamer neemt kennis van : 
 
1. vorderingen inzake aansprakelijkheid, gegrond op de artikelen 1382 e.v. B.W. 
2. vorderingen inzake beroepsaansprakelijkheid van vrije en dienstverlenende intellectuele 

beroepen 
3. vorderingen in betaling van erelonen van vrije beroepen, uitgezonderd de architecten 
4. zaken betreffende de verhuring van werk en diensten behalve in bouwzaken 
5. vorderingen op basis van artikel 544 B.W.. 
 
De zevende kamer houdt zitting op maandag om 9.00 uur. 
 
§8. De achtste kamer is de kamer waarin de beslagrechter zetelt. 
 
De achtste kamer houdt zitting op maandag om 9.00 uur. 
 
§9. De negende  kamer is een correctionele kamer met drie rechters die kennis neemt van alle 
misdrijven die tot de bevoegdheid van een uit drie rechters samengestelde kamer behoren (artikel 
92 Ger. W.) en van deze waarvan de verwijzing gevraagd werd (artikel 91, derde lid Ger. W.). 
 
De negende  kamer houdt zitting op maandag en dinsdag om 9.00 uur. 
 
§10. De tiende  kamer is een correctionele kamer : 
 

a) samengesteld uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg die kennis neemt van : 
 

 het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank zetelend in strafzaken 
 het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke 

rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op 
strafgebied wordt behandeld en dat steeds ambtshalve wordt toegewezen aan de 
kamer met drie rechters. 

 
De bedoelde kamer houdt zitting op vrijdag om 9.00 uur. 
 

b) samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en één rechter van de 
arbeidsrechtbank die kennis neemt van : 

 
 de overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden 

die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en, in geval van samenloop 
of samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen 
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die niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten (artikel 76, zesde lid 
van het Gerechtelijk Wetboek) 

 de zaken van sociaal strafrecht waarvan de verwijzing naar drie rechters werd 
gevraagd 

 de beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank in zoverre de 
politierechtbank uitspraak heeft gedaan in zaken die behoren tot de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde 
overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

 
De bedoelde kamer houdt zitting op de eerste vrijdag van de maand om 9.00 uur. 
 
§11. De elfde  kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van  
 
1. de zaken van sociaal strafrecht. 
 
Bedoelde kamer houdt zitting op de derde maandag van de maand om 9.00 uur. 
 
2. De douane- en accijnszaken. 
 
Bedoelde kamer houdt zitting op de eerste maandag van de maanden maart, juni, september en 
december om 14.00 uur. 
 
§12.  De twaalfde en dertiende kamer nemen kennis van de correctionele zaken die voor één  rechter 
worden gebracht. 
 
De twaalfde kamer houdt zitting op maandag en woensdag om 9.00 uur. 
 
De dertiende kamer houdt zitting op maandag en woensdag om 9.00 uur. 
 
§13.  De veertiende  kamer is de correctionele raadkamer. 
 
De bedoelde kamer houdt zitting op dinsdag en vrijdag om 9.30 uur. 
 
§14.  De  vijftiende,  zestiende en zeventiende kamers zijn jeugdkamers. 
 
1. De vijftiende en zestiende kamer, samengesteld uit één jeugdrechter, nemen  kennis van : 
 

 de zaken die onder de toepassing vallen van titel II, hoofdstuk II, en hoofdstuk III, afdeling I 
van de wet van 8 april 1965 (maatregelen ten aanzien van de ouders ter bescherming van de 
minderjarigen). 

 
De vijftiende kamer houdt zitting op de woensdag van de eerste volledige week en van de derde 
week van de maand om 14.00 uur en de zestiende kamer op de woensdag van de tweede en vierde 
week van de maand om 14.00 uur.  
 

 de zaken die onder de toepassing vallen van titel II, hoofdstuk III, afdeling II van dezelfde wet 
en van de gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (maatregelen ten 
aanzien van de minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden en 
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maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als een misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd) 

 de zaken i.v.m. de wet op de gemeentelijke administratieve sancties en de ‘voetbalwet’ 
 de zaken inzake de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft. 
 
De vijftiende  kamer houdt zitting op de woensdag van de eerste volledige week en van de derde 
week van de maand om 14.00 uur en de zestiende kamer op de woensdag van de tweede en vierde 
week van de maand om 14.00 uur.  
 
2. De zeventiende kamer, samengesteld uit drie rechters van wie twee de gespecialiseerde 

opleiding gevolgd hebben vereist voor de uitoefening van het ambt van jeugdrechter, en van 
wie de derde een rechter van de correctionele rechtbank is, neemt kennis van : 

 
 de vervolgingen van de personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is 

genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten 
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade in het kader van een wanbedrijf en/of 
correctionaliseerbare misdaad (artikel 92 §1, 7° van het Gerechtelijk Wetboek). 

 
De zeventiende kamer houdt zitting op de tweede en vierde donderdag van de maand om 14.00 
uur. 
 
§15. De achttiende, negentiende, twintigste, eenentwintigste en tweeëntwintigste kamer zijn  kamers van de 

familierechtbank en behandelen alle vorderingen  die 

  verondersteld spoedeisend zijn (artikel 1253 ter §1 Ger.W.) 
 of  als   spoedeisend worden aangevoerd (artikel 1253 ter§2 Ger.W.) 

 
§16. De werking van de achttiende  kamer wordt voor onbepaalde duur opgeschort. 

 

§17. De overige  kamers houden zitting als volgt : 

 

De negentiende kamer houdt zitting op maandag om 9.00 uur.  

 

De twintigste kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 

 

De eenentwintigste kamer houdt zitting op donderdag om 9.00 uur. 

 

De tweeëntwintigste kamer houdt zitting op de eerste en de derde vrijdag van de maand om 9.00 uur. 

 

§18. De bovengemelde vorderingen (cfr. §15) die bij eenzijdig/tegensprekelijk verzoekschrift, proces-verbaal 

van vrijwillige verschijning, conclusie of schriftelijk verzoek worden ingesteld, worden neergelegd ter griffie van 

de familierechtbank. De rechter van de familierechtbank hiertoe aangewezen door de afdelingsvoorzitter, wijst 

de zaken toe aan de negentiende,  twintigste, eenentwintigste of tweeëntwintigste kamer, alwaar partijen 

worden opgeroepen. 

 

§19 De bovengemelde  vorderingen (cfr. §15) die bij dagvaarding worden ingesteld, worden op de zitting van 

de 19° kamer ingeleid.  

 

(4) 
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[§15. De achttiende  kamer is de inleidingskamer van de familierechtbank en  
 

 is het onthaalportaal van alle nieuwe vorderingen en vorderingen aanhangig gemaakt in 
toepassing van artikel 1253 ter/7 Ger W. (blijvende saisine) :   

o betreffende vorderingen die  verondersteld spoedeisend zijn (artikel 1253 ter §1 
Ger.W.) 

o of als  spoedeisend worden aangevoerd (artikel 1253 ter§2 Ger.W.). 
 
 

 verwijst de ingeleide zaken voor instaatstelling en voor behandeling door naar de 
spoedeisende kamers (negentiende, twintigste, eenentwintigste en tweeëntwintigste  kamer) 

 behandelt de ingeleide zaken enkel in zoverre verstek wordt gevorderd en dit kan worden 
verleend 

 behandelt de ingeleide zaken ter homologatie enkel in zoverre er een akkoord bestaat over  
alle ingeleide vorderingen 

 verwijst, voor zover hiertoe aanleiding is, naar de kamer voor minnelijke schikking. 
 
De  achttiende  kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 
 
§16. De negentiende  kamer neemt kennis van de door de achttiende kamer doorverwezen 
vorderingen.  
 
De negentiende kamer  houdt zitting op maandag om 9.00 uur. 
 
§17. De twintigste kamer neemt kennis van de door de achttiende kamer doorverwezen vorderingen. 
 
De twintigste  kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 
 
§18. De eenentwintigste kamer neemt kennis van de door de achttiende kamer doorverwezen 
vorderingen. 
 
De eenentwintigste kamer houdt zitting op donderdag 9.00 uur. 
 
§19. De tweeëntwintigste kamer neemt kennis van de door de achttiende kamer doorverwezen 
vorderingen. 
 
De tweeëntwintigste kamer houdt zitting op vrijdag om 9.00 uur.] 
 
§20. De drieëntwintigste kamer is een kamer met een alleenzetelend rechter en neemt kennis van 
alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren en die noch ingevolge de 
wet noch ingevolge dit reglement zijn  toegewezen of toe te wijzen zijn aan andere kamers van de 
familierechtbank. 
 
De drieëntwintigste kamer houdt zitting op dinsdag  en donderdag  om 9.00 uur, met dien 
verstande dat : 
 
1. de vorderingen in echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en alle 

nevenvorderingen (m.i.v. de vorderingen inzake persoonlijke onderhoudsbijdragen na 
echtscheiding) worden ingeleid op dinsdag om 9.00 uur 
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2. de vorderingen inzake de vereffening en/of verdeling van huwelijksvermogensstelsels, van 
vermogens bij  wettelijke en feitelijk samenwoonst, van nalatenschappen, worden ingeleid op 
dinsdag om 11.00 uur 

 
3. de vorderingen inzake de staat van personen (onder meer :   erkenning van buitenlandse akte,  

beëdigde verklaringen, homologatie van akten van bekendheid, adopties van meer- en 
minderjarigen, afwezigheids- en overlijdensverklaringen), alsook de vorderingen betreffende 
schenkingen, erfenissen en testamenten, andere dan bedoeld hierboven sub 2,  alsook de 
vorderingen betreffende het bestuur van het huwelijksvermogen, worden ingeleid op 
donderdag om 9.00 uur 

 
4. de vorderingen inzake afstamming en vorderingen op grond van artikel 336 B.W. worden 

ingeleid op donderdag om 10.00 uur 
 

5. de vorderingen betreffende de verbetering van de akten van de burgerlijke stand, de 
vorderingen houdende beroep tegen de huwelijksweigering door de burgerlijke stand en de 
vorderingen strekkende tot nietigverklaring van huwelijk, worden ingeleid op donderdag om 
10.30 uur. 

 
§21.  De vierentwintigste kamer neemt kennis van : 
 

a) samengesteld uit  drie rechters : 
 

 hoger beroepen tegen de vonnissen van het Vredegerecht inzake vorderingen die de wet 
voor behandeling in hoger beroep aan de familierechtbank toewijst en die op verzoek van 
partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de familiekamers met één rechter onttrokken 
worden 

 hoger beroepen in het kader van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke. 

 
b) samengesteld uit  één rechter : 

 
 de overige hoger beroepen tegen de vonnissen van het Vredegerecht inzake vorderingen die 

de wet voor behandeling in hoger beroep aan de familierechtbank toewijst. 
 
De vierentwintigste kamer houdt zitting op woensdag om 11.00 uur.  
De vierentwintigste kamer houdt zitting op dinsdag om 14.30 uur. (4) 
 
§22. De vijfentwintigste kamer neemt kennis van de vorderingen inzake minnelijke schikkingen en 
verzoeningen in familiezaken overeenkomstig artikel 731, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek 
en die naar deze kamer zijn verwezen door de achttiende, negentiende, twintigste, eenentwintigste, 
tweeëntwintigste of drieëntwintigste kamer van deze rechtbank. 
 
De vijfentwintigste kamer houdt zitting op woensdag om 10.00 uur. 
 
§23.  De verschijningen voor de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter 
waarneemt in het kader van de echtscheiding door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en 
bed hebben plaats op woensdag om 9.00 uur. 
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Artikel 17.  §1.  De voorzitter van de rechtbank of de rechter die hem vervangt neemt kennis van de 
zaken in kort geding of zoals in kort geding, in zaken die niet tot de bevoegdheid van de 
familierechtbank  behoren. 
 
De voorzitter of de rechter die hem vervangt houdt zitting op woensdag om 14.00 uur. 
De voorzitter of de rechter die hem vervangt houdt zitting op dinsdag om 14.00 uur. (4) 
 
§2. De voorzitter van de rechtbank of de rechter die hem vervangt ontvangt de 
verzoeken/opdrachten tot het houden van een getuigenverhoor, in zo verre deze niet uitgaan van 
(een kamer) van deze rechtbank en  wijst deze ter beoordeling en desgevallend uitvoering toe aan 
een van de kamers van de rechtbank. 
 
In de andere gevallen wordt  een getuigenverhoor gehouden door de kamer die dit verhoor beveelt 
of aan wie - ingevolge beoordeling in graad van beroep - een dergelijk verhoor wordt opgelegd. 
 
§3.  Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting de tweede en vierde donderdag van de maand om 
14.30 uur.   
 
 
Artikel 18. De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, bestaat uit achttien 
kamers, genummerd V1 tot en met V18, waarvan zeven kamers voor familie- en jeugdzaken, zes 
kamers voor burgerlijke zaken, en vijf kamers voor correctionele zaken. 
 
Artikel 19. De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde kamer nemen kennis van de familiezaken.  Zij 
vormen de familierechtbank. 
 
De zesde en zevende kamer vormen de jeugdrechtbank. 
 
De achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde en dertiende kamer nemen kennis van de burgerlijke 
zaken.  Zij vormen de burgerlijke rechtbank. 
 
De veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende kamer nemen kennis van de 
correctionele zaken.  Zij vormen de correctionele rechtbank. 
 
Artikel 20. De vierde, zevende, achtste en veertiende kamer bestaan uit drie rechters.  De andere 
kamers bestaan uit één rechter.  De afdeling zetelt echter als kamer met vijf rechters in het geval 
bedoeld in artikel 93, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen en voorwaarden, kunnen alle rechters van de 
afdeling zowel in de kamers van de familie- en jeugdrechtbank, de burgerlijke als in de correctionele 
kamers zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsvervanger in die kamers zitting houden. 
 
Artikel 21.  §1.  De eerste kamer neemt kennis van : 
 
1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 
2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening 

en verdeling na echtscheiding, EOT 
3. vorderingen tot voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure 
4. verzoeken tot aanwijzing van een beheerder ad hoc ex artikel 1255 §7 Ger. W. 
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5. vorderingen tussen echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun 
goederen en de voorlopige maatregelen die hierop betrekking hebben 

6. vorderingen tussen echtgenoten betreffende het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het 
recht op persoonlijk contact ten aanzien van hun minderjarige kinderen 

7. geschillen tussen echtgenoten betreffende het aanwijzen van de rechthebbende(n) op de 
kinderbijslag voor de kinderen 

8. vorderingen tussen echtgenoten ex artikel 220 §3 B.W. 
9. vorderingen tussen echtgenoten betreffende hun huwelijksvermogensstelsel 
10. verzoeken tot machtiging van de echtgenoot om het aandeel van de andere echtgenoot in een 

goed dat onverdeeld is in te kopen 
11. vorderingen van de echtgenoot tot uitbetaling van de uitkeringen, in geval de gerechtigde die 

uitkeringen verkwist 
 
De eerste kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 
 
§2.  De tweede kamer neemt kennis van : 
 
1. vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning 
2. vorderingen tussen samenwonenden betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun 

goederen en de voorlopige maatregelen die hierop betrekking hebben 
3. vorderingen tussen niet gehuwde ouders, al dan niet samenwonend, betreffende het ouderlijk 

gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van hun minderjarige 
kinderen 

4. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van : 
 

a. deze tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk  
b. deze die betrekking hebben op het leefloon 

 
5. vorderingen tussen niet gehuwde ouders betreffende het aanwijzen van de rechthebbende(n) 

op de kinderbijslag voor de kinderen 
6. vorderingen tot toezicht op het beheer door de ouder die het gezag alleen uitoefent 
7. vorderingen betreffende de pleegvoogdij 
8. vorderingen tot ontvoogding 
9. vorderingen tot opheffing van de minimumleeftijdsvereiste om te huwen 
10. vorderingen tot het verlenen van de toestemming tot het huwelijk van de minderjarige, indien 

de ouders of één van hen de toestemming weigert 
11. verzoeken tot toestemming om bij huwelijkscontract te schenken aan de andere echtgenoot of 

toe te stemmen in alle overeenkomsten die het huwelijkscontract kan bevatten bij ontstentenis 
van bijstand van de ouders van een minderjarige 

 
De tweede kamer houdt zitting op donderdag om 9.00 uur. 
 
§3.  De derde kamer neemt kennis van : 
 
1. vorderingen betreffende de staat van personen 
2. vorderingen betreffende de afstamming 
3. vorderingen betreffende verbetering van akten van de burgerlijke stand ex artikel 1383 Ger. W. 
4. vorderingen betreffende het aangaan van het huwelijk 
5. vorderingen betreffende de adopties 
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6. vorderingen betreffende nationaliteit 
7. verzoeken tot vaststelling overspel 
8. verzoeken betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht 

ex artikel 1322bis en 1322deceis Ger. W. 
9. vorderingen betreffende vereffening en verdeling na overlijden 
10. vorderingen betreffende vereffening en verdeling tussen samenwonenden 
11. vorderingen betreffende erfenissen, schenkingen en testamenten 
12. vorderingen ingesteld op grond van de wet kleine nalatenschappen of op grond van de wet 

erfregeling landbouwbedrijven 
13. vorderingen tot tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (wet van 15 mei 2012) 
14. de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen ex 

artikel 389 B.W. 
15. het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten 

van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te 
vragen 

16. het verzet van de ouder(s), de adoptant of pleegvoogd tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag 
aan de bijslagtrekkende, bedoeld in artikel 69 §3 van de samengeordende wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders of de uitbetaling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, 
onverminderd de eventuele bevoegdheid van de jeugdrechtbank op grond van artikel 29 van de 
Jeugdbeschermingswet en de bevoegdheid van de Vrederechter op grond van artikel 594, 8° 
Ger. W. 

17. het beroep tegen een weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de 
akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken 

18. het beroep tegen een weigeringsbeslissing tot erkenning van een buitenlandse authentieke akte 
en de vorderingen tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse authentieke akte omtrent een 
aangelegenheid, vermeld in artikel 572bis Ger. W., zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2013 
betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 

19. beroepen tegen de weigering tot vermelding of overschrijving van de buitenlandse rechterlijke 
beslissing en authentieke akten inzake staat en bekwaamheid 

20. vorderingen tot homologatie van een akte van bekendheid en verzoeken tot toestemming om 
een akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring van de aanstaande 
echtgenoot 

21. verzoeken tot het uitspreken van een vonnis om te voorzien in een akte van geboorte of een 
akte van overlijden, wanneer deze akte door de diplomatieke ambtenaren niet kon worden 
opgesteld binnen de wettelijke termijnen 

22. vorderingen van een derde strekkende tot het storten van bepaalde uitkeringen aan de fysische 
persoon of rechtspersoon aan wie de bewaring van de kinderen toevertrouwd is in het geval de 
uitkeringsgerechtigde de overlevende echtgenoot is of uit de echt of van tafel en bed 
gescheiden is 

23. verzoeken tot machtiging om een roerend goed onderhands te verkopen ex artikel 1204bis Ger. 
W. 

24. alle vorderingen en betwistingen die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren en 
die niet toegewezen zijn aan de andere kamers van de familierechtbank 

25. hoger beroepen tegen vonnissen van de Vrederechter in de gevallen, bedoeld in artikel 594, 2°, 
3°, 6°, 8°, 9°, 15° tot 16/2 en 19°, 596 en 597 Ger. W. 

 
De derde kamer houdt zitting op dinsdag om 9.30 uur. 
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§4.  De vierde kamer neemt kennis van : 
 
1. geschillen die op verzoek van partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de familiekamers met één 

rechter onttrokken worden 
2. hoger beroepen in het kader van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 

persoon van de geesteszieke. 
 
De vierde kamer houdt zitting op de maandag, vallend in de oneven weken van het burgerlijk jaar, 
om 9.30 uur. 
 
§5.  De vijfde kamer neemt kennis van de minnelijke schikkingen en verzoeningen in familiezaken 
overeenkomstig artikel 731, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
De vijfde kamer houdt zitting op de vrijdag, vallend in de even weken van het burgerlijk jaar, om 
9.00 uur. 
 
§6.  De zesde kamer is samengesteld uit één jeugdrechter en neemt kennis van : 
 
1. de zaken die onder de toepassing vallen van Titel II, Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, Afdeling I van 

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door 
dit feit veroorzaakte schade (maatregelen ten aanzien van de ouders ter bescherming van de 
minderjarigen) 

2. de zaken, die onder de toepassing vallen van Titel II, Hoofdstuk III, afdeling II van dezelfde wet 
en van de gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand (maatregelen ten aanzien 
van de minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden en 
maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als een misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd) 

3. de zaken i.v.m. de wet op de gemeentelijke administratieve sancties en de ‘voetbalwet’ voor 
zover de betrokken persoon een minderjarige betreft 

4. de zaken inzake de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft. 

 
De zesde kamer houdt zitting op de vrijdag, vallend in de even weken van het burgerlijk jaar, om 
9.00 uur. 

 
§7. De zevende kamer is samengesteld uit drie rechters van wie twee de gespecialiseerde opleiding 
gevolgd hebben vereist voor de uitoefening van het ambt van jeugdrechter, en van wie de derde een 
rechter van de correctionele rechtbank is.  Deze kamer neemt kennis van de berechting van de 
personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 
in het kader van een wanbedrijf en/of correctionaliseerbare misdaad (artikel 92 §1, 7° van het 
Gerechtelijk Wetboek). 
 
De zevende kamer houdt zitting op maandag om 10.30 uur. 
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§8. De achtste kamer neemt kennis van : 
 
1. burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven (artikel 92 

§1, 2° Ger. W.) 
2. hoger beroepen tegen de burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank 

(artikel 92 §1, 3° Ger. W.) 
3. verzoeken tot herroeping van het gewijsde (artikel 92 §1, 5° Ger. W.) 
4. tuchtzaken (artikel 92 §1, 6° van het Ger. W.) 
5. geschillen, met inbegrip van het hoger beroep tegen vonnissen van het Vredegerecht, die op 

verzoek van partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de burgerlijke kamers met één rechter 
onttrokken worden 

6. beëdiging van de personen, bedoeld in artikel 288, zevende lid Ger. W. en de beëdiging van 
andere personen. 

 
De achtste kamer houdt zitting op de donderdag, vallend in de even weken van het burgerlijk jaar, 
om 10.30 uur. 
 
§9.  De negende kamer neemt kennis van : 
 
1. geschillen inzake benoemde en niet benoemde contracten en de uitvoering en betaling ervan, 

met uitzondering van de bouw- en aanbestedingsgeschillen en de geschillen van erelonen van 
de vrije beroepen en de medische aansprakelijkheid 

2. vorderingen tot uitvoerbaarverklaringen 
3. vorderingen betreffende vereffening en verdeling die geen betrekking hebben op een 

huwelijksvermogensstelsel, noch op vermogens van wettelijk of feitelijk samenwonenden  
4. alle vorderingen en betwistingen die tot de bevoegdheid van de burgerlijke sectie behoren en 

die niet toegewezen zijn aan de andere kamers van de burgerlijke sectie en van de sectie jeugd 
en familie 

5. hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht die naar deze kamer verwezen worden. 
 
De negende kamer houdt zitting op donderdag om 9.00 uur. 
 
§10. De tiende kamer neemt kennis van : 
 
1. geschillen inzake bouwzaken, zowel op grond van een aannemingsovereenkomst als verkoop op 

plan, met inbegrip van de geschillen inzake de betaling van facturen op grond van deze 
overeenkomsten 

2. geschillen inzake private aanbestedingen 
3. geschillen inzake opdrachten van de overheid of publiekrechtelijke rechtspersonen 
4. geschillen inzake de erelonen van vrije beroepen en de professionele aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de medische aansprakelijkheid 
5. hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht die naar deze kamer verwezen worden. 
 
De tiende kamer houdt zitting op de maandag, vallend in de oneven weken van het burgerlijk jaar, 
om 9.00 uur. 
 
§11. De elfde kamer neemt kennis van : 
 
1. geschillen inzake verbintenissen ontstaan buiten overeenkomsten (artikel 1370 - 1386 B.W.) 
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2. geschillen inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid van de overheid of een 
publiekrechtelijke rechtspersoon 

3. geschillen inzake terugvorderingen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
4. geschillen inzake medische aansprakelijkheid 
5. vorderingen tot vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te 

oefenen (artikel 1236bis Ger. W.) 
6. vorderingen met betrekking tot burenhinder en/of schade ingevolge nabuurschap 
7. hoger beroepen tegen de vonnissen van het Vredegerecht die naar deze kamer verwezen 

worden 
 
De elfde kamer houdt zitting op de vrijdag, vallend in de oneven weken van het burgerlijk jaar, om 
9.00 uur. 
 
§12. De twaalfde kamer neemt kennis van : 
 
1. inleidingen van hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht, met uitzondering van de 

hoger beroepen waarvoor de familierechtbank bevoegd is 
2. hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht, bij de inleiding niet verwezen naar een 

andere kamer. 
 
De twaalfde kamer houdt zitting op de donderdag, vallend in de even weken van het burgerlijk jaar, 
om 10.15 uur. 
 
§13. De dertiende kamer bestaat uit de Beslagrechter en houdt zitting op woensdag om 10.00 uur 
 
§14. De veertiende kamer is een correctionele kamer : 
 

a) samengesteld uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg en die kennis neemt van: 
 

1. zaken waarvan overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek de 
behandeling voor een kamer met drie rechters door het Openbaar Ministerie in de 
dagvaarding of oproeping vermeld wordt 

2. zaken waarvan de verwijzing naar een kamer met drie rechters wordt gevraagd door de 
beklaagde overeenkomstig artikel 91, derde en vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek 

3. het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke 
rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de 
strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op 
strafgebied wordt behandeld en dat steeds ambtshalve wordt toegewezen aan de kamer 
met drie rechters 

4. strafzaken betreffende misdrijven, bedoeld in titel VII en titel VII, hoofdstuk III van het 
boek II van het Strafwetboek met uitzondering van de artikelen 391bis, 391ter, 431 en 
432 van het Strafwetboek 

5. verzoeken tot herroeping van het gewijsde in strafzaken (artikel 92 §1, 5° van het Ger. 
W.) 

 
b) samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en één rechter van de 

arbeidsrechtbank en die kennis neemt van : 
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1. de overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en, in geval van samenloop of 
samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen die 
niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, indien overeenkomstig de 
artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek de zaak voor een kamer met drie 
rechters wordt gebracht 

2. de hoger beroepen tegen de vonnissen van de politierechtbank in zoverre de 
politierechtbank uitspraak heeft gedaan in zaken die behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde 
overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

 
De veertiende kamer houdt zitting op woensdag om 9.00 uur. 
 
§15. De vijftiende kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van alle 
correctionele zaken die voor een enige rechter dienen gebracht te worden. 
Deze kamer neemt tevens kennis van de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping 
bij proces-verbaal. 
 
De vijftiende kamer houdt zitting op de vrijdag, vallend in de oneven weken van het burgerlijk jaar, 
om 9.00 uur. 
 
§16. De zestiende kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van alle 
correctionele zaken die voor een enige rechter dienen gebracht te worden. 
 
De zestiende kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur. 
 
§17.  De zeventiende kamer is een correctionele kamer met één rechter die kennis neemt van 
overtredingen van de bijzondere strafwetten met inbegrip van de wetten en verordeningen over één 
van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in geval van 
samenloop of samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen die 
niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 
 
De zeventiende kamer houdt zitting op de vrijdag, vallend in de even weken van het burgerlijk jaar, 
om 9.00 uur. 
 
§18. De achttiende kamer is de correctionele raadkamer.  Zij houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur en 
op vrijdag om 11.00 uur. 
 
De correctionele raadkamer kan, indien de behoeften van de dienst zulks vereisen, bijkomende 
zittingen houden op de dagen en uren die zij vaststelt. 
 
Artikel 22.  § 1. De voorzitter van de rechtbank of rechter die hem vervangt neemt kennis van de 
zaken in kortgeding of zoals in kortgeding.  
 
De voorzitter of de rechter die hem vervangt houdt zitting op woensdag om 11.00 uur. 
 
§2. De getuigenverhoren worden gehouden op de plaats, datum en uur, die de rechter in zijn vonnis 

bepaalt op grond van artikel 917, 2° Ger. W.  
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§3. Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting elke vrijdag van de maand om 9.00 uur.  
 
 
III. ALGEMENE BEPALINGEN : 
 
 
Artikel 23. De onderzoeksrechters nemen kennis van de vorderingen van het openbaar ministerie 
aan hun ambt gericht, de klachten met burgerlijke partijstelling en de ambtelijke opdrachten die 
tijdens hun weekdienst worden gedaan. 
 
Indien de behoeften van de dienst, de goede rechtsbedeling of de organisatie van de rechtbank zulks 
vergen, kan de voorzitter van de rechtbank van deze regeling afwijken. 
 
Artikel 24. De voorzitter van de rechtbank verdeelt de burgerlijke zaken volgens de behoeften van de 
dienst. 
 
De voorzitter van de rechtbank verdeelt de strafzaken op voorstel van de procureur des Konings. 
 
Artikel 25. Alle kamers kunnen, naargelang van de behoeften van de dienst, bijkomende of 
buitengewone zittingen houden, waarvan zij zelf de dag en het uur bepalen (zaterdagen, zondagen 
en feestdagen inbegrepen) met instemming van de voorzitter van de rechtbank. 
 
Artikel 26. Indien de behoeften van de dienst het vergen, kan de voorzitter van de rechtbank, na het 
advies van de procureur des Konings en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen dat 
één of meer kamers bijkomende zittingen houden op de dag en het uur die hij vaststelt. 
 
Artikel 27. De voorzitter van de rechtbank kan, na het advies van de procureur des Konings en van de 
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, tijdelijk het aantal kamers verhogen, hun bevoegdheden en de 
dagen en uren van hun zittingen tijdelijk wijzigen. 
 
Artikel 28. De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de procureur des Konings en 
van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, de dagen en uren van de vakantiezittingen, in 
overeenstemming met de artikelen 334 tot 339 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Hij maakt de dienstregeling op van de magistraten die er zitting houden. 
 
De voorzitter van de rechtbank kan te allen tijde die dienstregeling wijzigen met het oog op de 
behoeften van de dienst. 
 
Artikel 29. De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank neemt op grond van de artikelen 80 
en 89 van het Gerechtelijk Wetboek of op grond van dit reglement, worden ter griffie van de 
rechtbank aangeplakt.  Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de eerste 
voorzitter van het hof van beroep en van de procureur des Konings.  Wanneer deze beschikkingen 
betrekking hebben op sociaal-rechtelijke misdrijven worden ze ook ter kennis gebracht van de eerste 
voorzitter van het arbeidshof te Gent, de voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent en de 
arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank Gent. 
 
Artikel 30.  Deze beschikking treedt in werking op 1 september 2014. 
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Artikel 31. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Bevelen dat deze beschikking ter griffies van de afdelingen van deze rechtbank zal worden 
aangeplakt. 
 
Aldus gegeven in Ons kabinet in het gerechtsgebouw te Brugge, op woensdag, vijfentwintig juni 
tweeduizend en veertien. 
 
 
De Voorzitter,       De Waarnemend Hoofdgriffier,   
 
       (get.)                      (get.) 

 
Thierry DENYS.       Wim ORBIE.                
 

 
 

(1) Beschikking van de Voorzitter d.d. 17 september 2014.  
 
 
De Voorzitter,       De Waarnemend Hoofdgriffier,   
 
       (get.)                      (get.) 

 
Thierry DENYS.       Wim ORBIE.                
 
 
(2) Beschikking van de Voorzitter d.d. 02 januari 2015. 
 
 
De Voorzitter,       De Waarnemend Hoofdgriffier, 
 
         (get.)        (get.) 

 
Thierry DENYS.       Wim ORBIE. 
 
 
(3) Beschikking van de Voorzitter d.d. 30 juni 2015. 
 
 
De Voorzitter,       De Hoofdgriffier, 
 
         (get.)        (get.) 

 

Thierry DENYS.       Wim ORBIE. 
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(4)   Beschikking van de Waarnemend Voorzitter d.d. 15 oktober 2015. 
 
 
De Waarnemend Voorzitter,     De Hoofdgriffier, 
 
         (get.)        (get.) 

 

Wim DE BACKER.      Wim ORBIE. 
 
 
(5) Beschikking van de Waarnemend Voorzitter d.d. 21 december 2015. 
 
 
De Waarnemend Voorzitter,     De Hoofdgriffier, 
 
         (get.)                          (get.) 

 
Wim DE BACKER.      Wim ORBIE. 
 


