
• Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke
Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van
burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

En
2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum

twee jaar relevante ervaring als methodoloog in de volgende gebieden :

• Het bepalen van de steekproefopzet van enquêtes bij personen.

• De toepassing van enquêtes met steekproef, de extrapolatie en de
schatting van de nauwkeurigheid van de resultaten inbegrepen.

OF
1. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de

rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A
(niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch
Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van
eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw
volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit
bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit
niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 8 september 2014 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieproce-
dure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op
www.selor.be

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2014/09444]
Bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Wij, Dirk Van Der Kelen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, bijgestaan door Maddy
De Coninck, waarnemend hoofdgriffier;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op het artikel 88 § 1, zoals gewijzigd bij 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 het advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, van de eerste voorzitter van het
arbeidshof te Gent, van de procureur-generaal te Gent, van de procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen,
van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, van de waarnemend hoofdgriffier van de rechtbank van eerste
aanleg Oost-Vlaanderen, van de stafhouder van de orde van advocaten te Gent, van de stafhouder van de orde van
advocaten te Dendermonde en van de stafhouder van de orde van advocaten te Oudenaarde;

Gezien de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen bestaat uit drie afdelingen :
- eerste afdeling : de afdeling Gent;
- tweede afdeling : de afdeling Dendermonde;
- derde afdeling : de afdeling Oudenaarde.
I. AFDELING GENT
Artikel I.1
De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bestaat uit vier secties :
- de burgerlijke rechtbank;
- de familie- en jeugdrechtbank;
- de correctionele rechtbank;
- de strafuitvoeringsrechtbank.
Artikel I.2
De kamers G1 tot en met G14 vormen de burgerlijke rechtbank.
De kamers G15 tot en met G26 vormen de familie- en jeugdrechtbank.
De kamers G27 tot en met G35 vormen de correctionele rechtbank.
De kamers G36 tot en met G38 vormen de strafuitvoeringsrechtbank.
Artikel I.3
De volgende kamers zetelen met één rechter : G1, G2, G3, G5, G6, G8, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19,

G20, G22, G23, G24, G25, G32, G33, G34 en G35.
De volgende kamers zetelen met drie rechters : G4, G7, G10, G26, G27 enG28.
De volgende kamers zetelen zowel met één rechter als met drie rechters :G9, G21, G27, G29, G30 enG31.
De kamers G36 en G37 zetelen met één rechter als voorzitter en met twee assessoren in strafuitvoeringszaken (één

met specialiteit in penitentiaire zaken en één met specialiteit in sociale integratie).
De kamer G38 zal – van zodra de Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een

geestesstoornis in werking zal zijn getreden – zetelen met één rechter als voorzitter en twee assessoren, met specialisatie
zoals voorzien bij wet.

De kamer G4 zetelt in voorkomend geval met vijf rechters overeenkomstig artikel 93 Ger.W.
Alle rechters van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent kunnen zetelen in alle burgerlijke

en correctionele kamers van de afdeling tenzij de wet anders bepaalt. Voor de familierechtbank geldt als voorwaarde
dat de rechter, ofwel de gespecialiseerde opleiding volgde, ofwel beschikt over de vereiste ervaring zoals bevestigd in
een attest door de voorzitter van de rechtbank.

Artikel I.4 – de burgerlijke rechtbank
Paragraaf 1- de eerste burgerlijke kamer (G1)

• Certificats délivrés aux lauréats de l’Ecole royale militaire qui
peuvent porter le titre d’ingénieur civil ou de licencié/master.

Et
2. Expérience requise à la date limite d’inscription : minimum

deux ans d’expérience professionnelle pertinente en tant que méthodo-
logue dans les domaines suivants :

• La définition de plans de sondage pour des enquêtes auprès des
personnes.

• L’exploitation d’enquêtes par sondage y compris l’extrapolation et
l’estimation de la précision des résultats.

OU
1. Si vous êtes déjà fonctionnaire fédéral et que vous ne travaillez pas

pour l’organisme qui recrute, téléchargez une preuve de nomination de
niveau A (arrêté de nomination, extrait du Moniteur belge, preuve de
votre employeur, prestation de serment ou arrêté d’accession) avant la
date limite d’inscription et mentionnez l’historique complet de votre
expérience professionnelle, emploi actuel inclus. Si vous avez déjà
téléchargé votre preuve de nomination dans votre CV en ligne, inutile
de répéter à nouveau cette opération.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 8 septembre 2014 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, la
procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR : ligne
info 0800-505 55 ou via www.selor.be
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Voor de eerste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de
burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement de inleiding niet toevertrouwt aan een andere burgerlijke kamer.

Zij neemt onder meer kennis van de geschillen inzake :
1. onteigeningen en planschade;
2. aandelen en effecten;
3. verzet tegen titels;
4. arbitrage;
5. wraking van vrederechters en rechters in de politierechtbank, overeenkomstig artikel 828 van het Gerechtelijk

Wetboek;
6. beëdiging van de personen bedoeld in artikel 288, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
7. alle burgerlijke zaken die niet aan een andere burgerlijke kamer zijn toebedeeld.
De eerste burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag om 09.00 uur.
Paragraaf 2 – de tweede burgerlijke kamer (G2)
Voor de tweede burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. de professionele aansprakelijkheid en de betwistingen over de erelonen van vrije beroepen, met uitzondering

van architecten en ingenieurs;
2. het contractenrecht;
3. aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen;
4. geschillen in verband met de koop, de verkoop en de herstelling van voertuigen;
5. brouwerijovereenkomsten.
De tweede burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag om 09.00 uur.
Paragraaf 3 – de derde burgerlijke kamer (G3)
Voor de derde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. verzoeken betreffende nationaliteitsverklaring of -keuze;
2. vorderingen tot uitvoerbaar verklaren van beslissingen inzake handelszaken en burgerlijke zaken gewezen door

buitenlandse gerechtelijke instanties (exequatur);
3. vorderingen betreffende de wetgeving op de VZW’s, de internationale VZW’s en de stichtingen;
4. vorderingen inzake de Europese Verordening nr. 1896/2006 inzake het betalingsbevel en de Europese

Verordening nr. 861/2007 inzake geringe vorderingen.
De derde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00 uur.
Paragraaf 4 – de vierde burgerlijke kamer (G4)
Voor de vierde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. de hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechters verleend met toepassing van de artikelen 223 en 1479

van het Burgerlijk Wetboek evenals inzake onderhoudsuitkeringen en uitgesproken door de vrederechters vóór
1 september 2014;

2. de burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven (artikel 92 § 1, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek);

3. het verzoek tot herroeping van gewijsde (artikel 92 § 1, 5° van het Gerechtelijk Wetboek);
4. de tuchtzaken (artikel 92 § 1,6° van het Gerechtelijk Wetboek);
5. de zaken die door een enige rechter worden verwezen naar deze kamer met betrekking tot de materies behorend

tot de burgerlijke rechtbank, met uitzondering van de fiscale kamers in toepassing van het artikel 91 van het
Gerechtelijk Wetboek;

6. alle burgerlijke zaken, die niet vallen onder de specifieke materies, zoals bij huidig reglement toebedeeld aan een
andere burgerlijke kamer, met uitzondering van de zaken die behoren tot de familierechtbank;

7. de dossiers verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
De vierde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00 uur

en met het Openbaar Ministerie om 11.00 uur.
Paragraaf 5 – de vijfde burgerlijke kamer (G5)
Voor de vijfde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. financieringsovereenkomsten;
2. kredietopeningen;
3. leningen;
4. borgstellingen;
5. leasingovereenkomsten.
De vijfde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op woensdag om 09.00 uur.
Paragraaf 6 – de zesde burgerlijke kamer (G6)
Voor de zesde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. directe en indirecte belasting op de toegevoegde waarde, de registratie e.d.;
2. verzet tegen dwangbevelen;
3. beroep tegen schrapping erkende aannemers;
4. beroep tegen registratiecommissie.
De zesde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag, dinsdag en

woensdag telkens om 09.00 uur.
Paragraaf 7 – de zevende burgerlijke kamer(G7)
Voor de zevende burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
de fiscale zaken, behorend tot de bevoegdheid van de zesde burgerlijke kamer en die door de enige rechter,

zetelend in fiscale zaken, naar de zevende burgerlijke kamer worden verwezen met toepassing met artikel 91 zevende
lid Ger.W.
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De zevende burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op vrijdag om 09.00 uur.
Paragraaf 8 – de achtste burgerlijke kamer (G8)
Voor de achtste burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1.de minnelijke schikkingen (artikel 731 Ger.W.)
2. bemiddeling (artikel 1724 Ger.W.)
De achtste burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag om 14.00 uur.
Paragraaf 9 – de negende burgerlijke kamer (G9)
Voor de negende burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters met uitzondering van de zaken die uitdrukkelijk aan

een andere kamer werden toebedeeld.
De negende burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op vrijdag :
- collegiaal : om 09.00 uur;
- met één rechter : om 10.00 uur.
Paragraaf 10 – de tiende burgerlijke kamer (G10)
Voor de tiende burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
de hogere beroepen tegen de burgerrechtelijke vonnissen van de politierechtbank;
De tiende burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00 uur.
Paragraaf 11 – de elfde burgerlijke kamer (G11)
Voor de elfde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
geschillen in verband met onroerende goederen en zakelijke rechten, onder meer :
a. koopovereenkomsten;
b. hypotheken;
c. makelaarsovereenkomsten;
d. mede-eigendom;
e. inbreuken inzake de wetgeving op de stedenbouw, inclusief burenhinder die daaruit zou voortvloeien en

milieurecht in het algemeen;
f. commissielonen op onroerende goederen;
g. gedwongen verlijden van notariële akten.
De elfde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag om 09.00 uur.
Paragraaf 12 – de twaalfde burgerlijke kamer (G12)
Voor de twaalfde burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. contracten van bouw en aanneming van werken;
2. geschillen betreffende onbetaalde facturen inzake bouw en aanneming van werken;
3. de professionele aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs en de betwistingen omtrent hun ereloonstaten;
4. burenhinder, doch niet ingevolge inbreuken inzake wetgeving op de stedenbouw;
5. betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand met betrekking tot onroerende goederen;
6. overheidsopdrachten met betrekking tot onroerende goederen;
7. private aanbestedingen met betrekking tot onroerende goederen.
De twaalfde burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag en woensdag

om 09.00 uur.
Paragraaf 13 – de dertiende burgerlijke kamer (G13)
Voor de dertiende burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. vorderingen inzake aansprakelijkheid gegrond op artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, met

uitzondering van deze met betrekking tot onroerende goederen;
2. regresvorderingen, met uitzondering van de regresvorderingen inzake verkeer;
3. vorderingen tot schadevergoeding ingevolge slagen en verwondingen;
4. betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand met uitzondering van schade aan onroerende

goederen.
De dertiende burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op vrijdag om 09.00 uur.
Paragraaf 14 – de veertiende burgerlijke kamer (G14)
Voor de veertiende burgerlijke kamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. geschillen betreffende onbetaalde facturen met uitzondering van facturen betreffende inrichting, herstelling,

oprichting en afwerking van werken aan onroerende goederen;
2. terugvorderingen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
3. geschillen betreffende onbetaalde rekeningen en betalingsproblemen in verband met nutsvoorzieningen zoals

voor water, gas en elektriciteit, die ingeleid zijn vóór de inwerkingtreding van de Wet van 26 maart 2014 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies
(overgangsbepalingen);

4. geschillen betreffende facturen en kosten van hospitalisatie of medische verzorging.
De veertiende burgerlijke kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om

09.00 uur.
Artikel I.5 – de familierechtbank
Paragraaf 1 – de vijftiende familiekamer (G15)
Voor de vijftiende familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. voorlopige maatregelen tussen echtgenoten die betrekking hebben op de uitoefening van hun rechten of

betreffende hun goederen en hun kinderen (artikel 1280 Ger.W.), onder meer onderhoudsverplichtingen;
2. bevelen van dringende maatregelen bij grovelijk plichtsverzuim of ernstige verstoring van de verstandhouding-

tussen gehuwden (artikel 223 B.W. en artikelen 1253ter/4 tot en met 1253ter/6 Ger.W.);
3. vorderingen om verbod op te leggen om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek

te bezwaren (als voorlopige maatregel -artikel 1253ter/5, eerste lid, 4°);

63689BELGISCH STAATSBLAD — 22.08.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



4. bevelen van dringende maatregelen bij ernstige verstoring verstandhouding tussen wettelijk samenwonenden
(artikel 1479 B.W. en artikelen 1253ter/4 tot en met 1253ter/6 Ger.W.), onder meer onderhoudsverplichtingen;

5. vorderingen tot tijdelijk huisverbod (artikelen 4 en 5 van de Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk
huisverbod in geval van huiselijk geweld);

6. ontvangstmachtiging (artikel 221 tweede lid B.W.);
7. niet naleving verblijfsregeling (artikel 387ter § 1 B.W.) waarvan de verblijfsregeling werd behandeld door deze

kamer;
8. dwangmaatregelen in verband met verblijfsregeling (artikel 387ter § 3 B.W.) waarvan de verblijfsregeling werd

behandeld door deze kamer;
9. bescherming grensoverschrijdend hoede-/bezoekrecht.
De vijftiende familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00 uur.
Paragraaf 2 – de zestiende familiekamer (G16)
Voor de zestiende familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen
- verblijfsregeling (niet art.1280 Ger.W. en art.223 en 1479 B.W.);
- 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 (artikel 145 B.W.);
- toestemming in het huwelijk van een minderjarige (artikel 148 B.W.);
- bekrachtiging overeenkomst pleegvoogdij (artikel 475ter tweede lid B.W.);
- vorderingen naar aanleiding van de beëindiging pleegvoogdij (artikel 475quinquies B.W.);
- vordering tot beëindiging pleegvoogdij (artikel 475sexies B.W.);
- ontvoogding minderjarige (artikel 477 B.W.);
- toestemming voor een schenking bij huwelijkscontract door een minderjarige bij ontstentenis van bijstand van

zijnouders of van een van hen (artikel 1095 B.W.);
- machtiging aan minderjarige om toe te stemmen in alle overeenkomsten (schenkingen) vervat in het

huwelijkscontract bij gebrek aan bijstand door zijn ouders of een van hen (artikel 1397 B.W.);
- vaststelling voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen (ontstaan van de voogdij)

(artikel 389 B.W.);
- verzet opvragen gelden door minderjarige;
- recht op persoonlijk contact (artikel 375bis B.W.);
- niet naleving verblijfsregeling (artikel 387ter § 1 B.W.) waarvan de verblijfsregeling werd behandeld door deze

kamer;
- niet naleving echtscheiding door onderlinge toestemming (artikel 387ter § 2 B.W.);
- dwangmaatregelen in verband met verblijfsregeling (artikel 387ter § 3 B.W.) waarvan de verblijfsregeling werd

behandeld door deze kamer.
2. binnenlandse adoptie
- verzoek tot adoptie;
- beoordeling adoptiegeschiktheid;
- (weigering) toestemming adoptie;
- nieuwe adoptie;
- herziening adoptie;
- herplaatsing onder ouderlijk gezag;
- herroeping gewone adoptie;
- opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping.
3. interlandelijke adoptie
- vaststelling (verlenging) adoptiegeschiktheid;
- adopteerbaarheid kind;
- verzoek tot adoptie;
- beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit.
De zestiende familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag, dinsdag,

woensdag en donderdag om 10.30 uur.
Paragraaf 3 – de zeventiende familiekamer (G17)
Voor de zeventiende familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. verklaring van afwezigheid
- uitspraak verklaring van afwezigheid;
- derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid;
2. afstamming
- betwisting moederlijke afstamming;
- betwisting vaderlijke afstamming;
- instemming met de erkenning;
- vaststelling niet wilsbekwaamheid meerderjarige;
- ontvoogde minderjarige : geen toestemming kind vereist;
- vordering toestemming erkenning minderjarig kind;
- vordering vernietiging erkenning minderjarig kind;
- betwisting erkenning;
- nietigverklaring erkenning;
- onderzoek naar het moederschap (art. 314 B.W.);
- onderzoek naar het vaderschap (art. 322 B.W.);
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3. procedures betreffende akten van de burgerlijke stand
- vordering tot verbetering akte burgerlijke stand;
- verbetering akte burgerlijke stand opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar;
- vervangend vonnis voor niet opgestelde geboorte- of overlijdensakte;
- homologatie akte van bekendheid;
- machtiging vervanging akte van bekendheid door beëdigde verklaring;
- verlenen toestemming voor afgifte van een eensluidend afschrift/uittreksel van een akte van de burgerlijke stand;
- 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 B.W.
- beroep tegen weigering bewaarder tot kantmelding of overschrijving van een buitenlandse authentieke akte

betreffende de burgerlijke stand;
4. vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon
5. erkenning tot staatloze
6. gerechtelijke verklaring van overlijden
7. derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden
8. afsluiten huwelijk
- nietigverklaring huwelijk algemeen;
- nietigverklaring wegens schijnhuwelijk;
9. beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken
10. vordering tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en
11. nietigverklaring wegens schijn wettelijke samenwoning
12. beroepen tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te maken van de verklaring

van wettelijke samenwoning
13. vorderingen tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of

betreffende hun goederen
- 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;
- beslechting geschillen tussen echtgenoten omtrent de uitoefening van het recht op huur van de gezinswoning

(artikelen 215 en 220 § 1 B.W.);
- verbod op beroepsuitoefening door andere echtgenoot (artikel 216 B.W.);
- opkomen tegen intrekking instemming gebruik naam voor beroepsbetrekkingen door andere echtgenoot

(artikel 216 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.);
- machtiging ontvangst gelden ten behoeve huishouding (artikel 220 § 3 B.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° van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders);

- vordering tot uitbetaling van de prestaties (zeelieden ter koopvaardij) aan de klagende echtgenoot (artikel 8 van
de Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij);

14. homologatie akte wijziging huwelijksvermogensstelsel
15. machtiging om bepaalde handelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk vermogen alleen te verrichten

(artikel 1420 B.W.)
16. opleggen verbod/verlenen van machtiging om bestuurshandelingen te verrichten met betrekking tot het

gemeenschappelijkvermogen (artikel 1421 B.W.)
17. nietigverklaring handelingen verricht door de andere echtgenoot met betrekking tot het gemeenschappelijk

vermogen (artikel 1422 B.W.)
18. ontnemen bestuursbevoegdheid van andere echtgenoot met betrekking tot het eigen vermogen en het

gemeenschappelijkevermogen (artikel 1426 B.W.)
19. machtiging voorafname gemeenschappelijke goederen bij verdeling wettelijk stelsel (artikel 1442 B.W.)
20. vordering jegens andere echtgeno(o)t(e) ingevolge betaling gemeenschappelijke schuld boven zijn/haar aandeel

(artikel 1463 B.W.)
21. machtiging inkoop van aandeel van andere echtgeno(o)t(e)(artikel 1469 B.W.)
22. uitkering levensonderhoud (tegen verwekker) (artikel 336 B.W.)
23. vorderingen inzake onbeheerde nalatenschap
24. machtigingen openbare verkoop van onroerende goederen (artikel 1189 Ger.W.) inzake onbeheerde nalaten-

schappen
25. machtiging openbare verkoop roerende goederen (artikel 1195 Ger.W.) inzake onbeheerde nalatenschappen
De zeventiende familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00 uur.
Paragraaf 4 – de achttiende familiekamer (G18)
Voor de achttiende familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. echtscheiding
- echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting art. 229 § 1 B.W.
- echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichtingart. 229 § 2 B.W.
- echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichtingart. 229 § 3 B.W.
- echtscheiding door onderlinge toestemming
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2. scheiding van tafel en bed
- art. 229 § 1 B.W.
- art. 229 § 2 B.W.
- art. 229 § 3 B.W.
3. voorlopige maatregelen tussen echtgenoten die betrekking hebben op de uitoefening van hun rechten of

betreffende hun goederen (artikel 1280 Ger.W.) voor zover samenhangend met een echtscheidingsvordering
4. omzetting echtscheiding in scheiding van tafel en bed
5. omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding
6. aanstelling gerechtsdeurwaarder vaststelling overspel
7. aanstelling beheerder ad hoc voor verwerende echtgenoot die zich in een toestand als bedoeld in artikel 488/1,

eerste lid B.W. bevindt
8. niet naleving verblijfsregeling (artikel 387ter § 1 B.W.) waarvan de verblijfsregeling werd behandeld door deze

kamer
9. niet naleving echtscheiding door onderlinge toestemming (artikel 387ter § 2 B.W.)
10. dwangmaatregelen in verband met verblijfsregeling (artikel 387ter § 3 B.W.) waarvan de verblijfsregeling

werd behandeld door deze kamer
11. de vorderingen tot vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels en van vermogens van wettelijk of

feitelijk samenwonenden
12. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk

(artikel 301 § 11 B.W.)
13. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van

de wettelijke samenwoning (artikel 1479 derde lid B.W.)
14. vereffening verdeling feitelijk samenwonenden
De achttiende familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag en donderdag om

09.00 uur.
Zij zetelt inzake de echtscheidingen door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en bed op donderdag

om 14.00 uur.
Paragraaf 5 – de negentiende familiekamer (G19)
Voor de negentiende familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
vorderingen inzake de erfopvolging, schenkingen onder de levenden en testamenten
- vereffening en verdeling nalatenschap (artikel 815 B.W.);
- inbreng in nalatenschap (artikel 858bis B.W.);
- betwisting testament;
- schenking;
- vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap (artikel 803bis B.W.);
- vorderingen op grond van de Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen en de Wet van

29 augustus 1988 op de erfregeling inzakelandbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit;
- alle geschillen rond onbeheerde nalatenschap, behoudens deze toebedeeld aan de zeventiende familiekamer;
-vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers;
- vordering tot inbezitstelling nalatenschap (artikelen 1008 en 1014 B.W.);
- aanvraag verlenging termijn (artikel 798 B.W.);
- omzetting vruchtgebruik (art.745sexies B.W.).
De negentiende familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag om 09.00 uur.
Paragraaf 6 – de twintigste familiekamer (G20)
Voor de twintigste familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
alle verzoeken tot minnelijke schikkingen in geschillen behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank.
De twintigste familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag om 14.00 uur.
Paragraaf 7 – de eenentwintigste familiekamer (G21)
Voor de eenentwintigste familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
1. hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter in de gevallen bedoeld in de artikelen 594, 2° ,3° , 6° , 8° ,

9° , 15° tot 16°/2 en 19° en 596 tot 597
2° in geval 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;
3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging;
6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen alsook ter

uitvoering van de artikelen 378 (bijzondere machtiging bepaalde handelingen voogd) en 483 (machtiging tot aangaan
leningen) van het Burgerlijk Wetboek;

8° 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;

9° 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 jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van
artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming;

15° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming
van de persoon van de geesteszieke;

16° 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 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid – buitengerechtelijke
bescherming);

16°/1 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 – buitengerechtelijke bescherming);
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16°/2 over de vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk
Wetboek;

19°over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek (wat betreft
aanneming schenking door doofstomme die niet kan schrijven);

inzake voogdij zoals in boek I van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven (artikel 596 B.W.);
inzake het gerechtelijk beheer van de goederen van een vermoedelijk afwezige, overeenkomstig de artikelen 113

tot 117 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 596bis B.W.);
inzake verzegeling en aanstelling van sekwesters (artikel 597 B.W.);
2. de hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter verleend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende

de bescherming van de persoon van de geesteszieke
3. vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen
a. met betrekking tot kinderen, van ouders ten opzichte van hun kinderen (artikel 203 B.W.)
b. overige
i. van de langstlevende wettelijk samenwonende ten opzichte van de kinderen van de vooroverleden wettelijk

samenwonende (artikel 1477 § 5 B.W.)
ii. van (schoon)kinderen ten opzichte van de (schoon)ouders/bloedverwanten in opgaande lijn (artikelen 205 en

206 B.W.)
iii. van de nalatenschap van de eerststervende aan de langstlevende (artikel 205bis B.W.)
iv. van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende zonder nakomelingen aan zijn bloedverwanten in

opgaandelijn (artikel 1477 § 6 B.W.)
4. betwistingen kinderbijslag (aanwijzing bijslagtrekkende en verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende)
De eenentwintigste familiekamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag om 09.00

uur zonder Openbaar Ministerie en om 11.00 uur met Openbaar Ministerie.
Artikel I.6 – de jeugdrechtbank
Paragraaf 1 – de tweeëntwintigste, de drieëntwintigste, de vierentwintigste en de vijfentwintigste jeugdkamer (G22 – G23 –

G24 – G25)
Voor de tweeëntwintigste, de drieëntwintigste, de vierentwintigste en de vijfentwintigste jeugdkamer worden de

hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld :
- de VOS-vorderingen genomen door het Openbaar Ministerie op grond van het Decreet van 12 juli 2013

betreffende de integrale jeugdhulp (“Verontrustende Situaties”);
- de MOF-vorderingen genomen door het Openbaar Ministerie op grond 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 (“als Misdrijf Omschreven Feiten”);

- in het algemeen van alle zaken die behoren tot de materie van het Jeugdbeschermingsrecht (onder meer
collocaties van minderjarigen).

In principe zal de jeugdrechter met dienst behandelen :
- alle VOS-vorderingen genomen door het Openbaar Ministerie op grond van het Decreet van 12 juli 2013

betreffende de integrale jeugdhulp, gedateerd op een datum die valt binnen zijn/haar dienstperiode;
- alle MOF-vorderingen genomen door het Openbaar Ministerie op grond 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, gedateerd op een datum die valt binnen zijn/haar dienstperiode;

- alle vorderingen tot collocatie, gedateerd op een datum die valt binnen zijn/haar dienstperiode;
tenzij de afdelingsvoorzitter anders bepaalt in functie van de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling.
De tweeëntwintigste jeugdkamer zetelt op maandag, de drieëntwintigste jeugdkamer zetelt op dinsdag, de

vierentwintigste jeugdkamer zetelt op woensdagen de vijfentwintigste jeugdkamer zetelt op donderdag telkens om
09.00 uur.

Paragraaf 2 – de zesentwintigste kamer “uithandengeving”(G26)
Voor de zesentwintigste kamer “uithandengeving” worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en

behandeld :
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 of correctionaliseerbare misdaad.

De zesentwintigste kamer “uithandengeving” zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag
om 09.00 uur in functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling.

Artikel I.7 – de correctionele rechtbank
Paragraaf 1 – de zevenentwintigste correctionele kamer – hogere beroepen tegen strafvonnissen politierechtbank (G27)
De zevenentwintigste correctionele kamer neemt, als collegiale kamer, kennis van :
- de hogere beroepen tegen de strafrechtelijke vonnissen gewezen door de politierechtbanken;
- de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.
De zevenentwintigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag en

donderdag om 09.00 uur zowel collegiaal als met één rechter.
Paragraaf 2 – de achtentwintigste correctionele kamer – algemeen strafrecht – collegiaal (G28)
De achtentwintigste correctionele kamerneemt, als collegiale kamer, kennis van :
- alle misdrijven die in dit reglement niet uitdrukkelijk aan een andere correctionele kamer werden toebedeeld;
- de misdrijven die krachtens het artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek tot de uitsluitende bevoegdheid van een

uit drie rechters samengestelde kamer behoren;
- de misdrijven waarvan de behandeling krachtens artikel 91, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, door drie

rechters kan gevorderd worden of waarvan de behandeling door drie rechters bij de regeling van de rechtspleging door
de raadkamer was gevraagd door de beklaagde;

- de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.
De achtentwintigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op maandag en

woensdag 09.00 uur.
Paragraaf 3 – de negenentwintigste correctionele kamer – sociaal strafrecht (G29)
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De negenentwintigste correctionele kamer neemt, kennis van :
de overtredingen van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de

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

De negenentwintigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken,
- collegiaal : op de derde maandag van de maand om 09.00 uur;
- met één rechter op woensdag om 09.00 uur.
Paragraaf 4 – de dertigste correctionele kamer – bijzondere strafwetgeving (G30)
De dertigste correctionele kamer neemt kennis van :
de misdrijven vervat in de bijzondere strafwetgevingen zoals onder meer milieu, stedenbouw en hormonen.
De dertigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken,
- collegiaal : op de eerste maandag van de maand om 09.00 uur;
- met één rechter : op dinsdag om 09.00 uur.
Paragraaf 5 – de eenendertigste correctionele kamer – fiscaal strafrecht (G31)
De eenendertigste correctionele kamer neemt kennis van :
de misdrijven behorend tot het fiscaal strafrecht en het economisch-financieel strafrecht.
De eenendertigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken,
- collegiaal : op de derde maandag van de maand om 09.00 uur;
- met één rechter : woensdag om 09.00 uur.
Paragraaf 6 – de tweeëndertigste correctionele kamer – algemeen strafrecht – één rechter(G32)
De tweeëndertigste correctionele kamer (met één rechter) neemt kennis van :
- alle misdrijven die in dit reglement niet uitdrukkelijk aan een andere correctionele kamer werden toebedeeld;
- de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.
De tweeëndertigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op donderdag

en vrijdag om 09.00 uur.
Paragraaf 7 – de drieëndertigste correctionele kamer – drugbehandelingskamer (G33)
De drieëndertigste correctionele kamer (met één rechter) neemt kennis van :
alle misdrijven met ernstige aanwijzingen dat de mogelijks gepleegde misdrijven hun oorzaak vinden in een

verslavingsproblematiek.
De drieëndertigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken, op dinsdag en

donderdag om 09.00 uur.
Paragraaf 8 – de vierendertigste correctionele kamer – snelrecht(G34)
De vierendertigste correctionele kamer (met één rechter) neemt kennis van :
de dossiers die voldoen aan de criteria vermeld in dienstnota 22 van de procureur des Konings van 11 juni 2013.
De vierendertigste correctionele kamer zetelt, ook wat betreft de inleiding van de nieuwe zaken op donderdag om

09.00 uur.
Paragraaf 9 – de vijfendertigste correctionele kamer (G35)
De vijfendertigste correctionele kamer neemt kennis van alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de

correctionele raadkamer.
De vijfendertigste correctionele kamer, zetelt op maandag, woensdag en vrijdag om 09.00 uur.
Paragraaf 10 – algemene bepaling
- Wanneer de strafbare feiten betrekking hebben op overtredingen van de wetten en verordeningen over een 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, dan worden alle voormelde correctionele kamers (voorzien in § 1 tot en met 8) samengesteld
uit twee rechters uit de rechtbank van eerste aanleg en één rechter uit de arbeidsrechtbank (art. 76 lid 6 en 78 lid 5
Ger.W.);

- De strafzaken worden toebedeeld conform het voormelde reglement, tenzij de afdelingsvoorzitter anders bepaalt
in functie van de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling;

- De dossiers in toepassing van artikel 4 V.T. W.Sv. worden toebedeeld door de afdelingsvoorzitter.
Artikel I.8 – de strafuitvoeringsrechtbank
De zesendertigste (G36) en de zevenendertigste (G37) strafuitvoeringskamer behandelen de zaken behorende tot

de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank.
De zesendertigste en de zevenendertigste strafuitvoeringskamer houden zitting op maandag, dinsdag, woensdag,

donderdag en vrijdag, telkens om 9.00 uur in alle strafinrichtingen, behorende tot de bevoegdheid van deze rechtbank,
zoals bij koninklijk besluit bepaald.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen kan de zitting ook doorgaan in elke afdeling van elke rechtbank van
eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent en in elke strafinrichting behorende tot de
bevoegdheid van deze rechtbank zoals bij K.B. bepaald.

De achtendertigste strafuitvoeringkamer (G38) zal – na inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2007 betreffende
de internering van personen met een geestesstoornis – zitting houden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag telkens om 09.00 uur, dit conform de uitvoeringsmodaliteiten, die op dat ogenblik door de wetgever zullen zijn
vastgesteld.

De zittingen in deze rechtbank, in de strafinrichtingen en - in voorkomend geval - in de forensische psychiatrische
centra en de zorginstellingen, gaan slechts door indien de noodwendigheden van de dienst dit vereisen.

Artikel I.9 – de onderzoeksrechters
In principe zal de onderzoeksrechter met dienst behandelen :
- alle vorderingen van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, strekkende tot het instellen van een

gerechtelijk onderzoek en strekkende tot het uitvoeren van een mini-instructie, gedateerd op een datum die valt binnen
zijn/haar dienstperiode;

- alle vorderingen van de leden van de Sociale Inspectie in toepassing van het Sociaal Strafwetboek, gedateerd op
een datum die valt binnen zijn/haar dienstperiode;
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- alle klachten met burgerlijke partijstelling (andere dan deze die zich enten op een dossier dat reeds het voorwerp
uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek) die door hem/haar worden opgenomen binnen zijn/haar dienstperiode;

tenzij de afdelingsvoorzitter anders bepaalt in functie van de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling.
Artikel I.10 – zaken in kortgeding of zoals in kort geding
De afdelingsvoorzitter, of de rechter die hij daartoe aanwijst, neemt kennis van de zaken in kortgeding of op de

wijze van het kortgeding.
Hij houdt zitting in kortgeding of op de wijze van het kortgeding op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en

vrijdag om 09.00 uur.
De zaken worden ingeleid op maandag en woensdag om 09.00 uur.
Artikel I.11 – beslagrechters
De vorderingen voor de beslagrechter worden behandeld op dinsdag om 09.00 uur.
De verzoeningen inzake het hypothecair krediet worden behandeld op dinsdag om 10.00 uur.
Artikel I.12 – bureau voor rechtsbijstand
De vorderingen tot rechtsbijstand worden behandeld op dinsdag om 11.15 uur.
Artikel I.13 – tijdelijke wijzigingen voor een goede rechtsbedeling
In functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling kan de voorzitter van de rechtbank, en bij

wettig belet de afdelingsvoorzitter, na het advies van de procureur des Konings en/of de arbeidsauditeur en de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen,

- beslissen een of meer kamers bijkomend zittingen te laten houden op de dagen en de uren die hij/zij bepaalt;
- beslissen het aantal kamers, hun bevoegdheden, het aanvangsuur en de zittingsplaats tijdelijk te wijzigen;
- de dagen en de uren van de vakantiezittingen in overeenstemming met de artikelen 334 en 339 van het

Gerechtelijk Wetboek bepalen.
De voorzitters van de kamers kunnen beslissen tot het houden van buitengewone terechtzittingen waarvan dag en

uur worden bepaald in overleg met de afdelingsvoorzitter.
Artikel I.14 – dienstregeling
De afdelingsvoorzitter stelt de dienstregeling op van de afdeling. Deze dienstregeling zal worden aangepast

telkens als de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling zulks vereisen.
Beschikkingen in toepassing van de artikelen 80 en 89 Ger.W. of op grond van dit reglement genomen door de

afdelingsvoorzitter, worden ter griffie aangeplakt en ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het hof van beroep
te Gent, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en de procureur des Koningsbij het parket
Oost-Vlaanderen en desgevallend aan de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, de voorzitter van de
arbeidsrechtbank te Gent en de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent in materies die hen aanbelangen.

Artikel I.15 – opheffing vorig reglement
Overeenkomstig artikel 143/1 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, zoals ingevoegd bij artikel 2 van 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, blijft, in afwachting van het bijzonder
reglement bedoeld in artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 25, en in artikel 106 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 36, het bijzonder reglement van de toenmalige rechtbank van eerste
aanleg te Gent dat van toepassing was op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet (Koninklijk besluit
van 15 februari 2012 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Belgisch
Staatsblad 5 maart 2012), van toepassing, in de afdeling, tot de aanneming van een beschikking die het nieuwe bijzonder
reglement vaststelt door de voorzitter van de rechtbank, en uiterlijk drie maanden na de indiensttreding van de
korpschef, zijnde heden.

II. AFDELING DENDERMONDE
Artikel II.1
De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bestaat uit drie secties :
- de burgerlijke rechtbank;
- de correctionele rechtbank;
- de familie- en jeugdrechtbank.
Artikel II.2
De D eerste tot en met de D twaalfde kamer nemen kennis van de burgerlijke zaken.
De D elfde en de D twaalfde kamer nemen kennis van de hogere beroepen tegen de vonnissen van het

vredegerecht.
De D dertiende tot en met de D drieëntwintigste kamer nemen kennis van de correctionele zaken.
De D achttiende kamer is bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij

proces-verbaal, waarvan sprake in artikel 76 § 2 Ger.W.
De D twintigste, D eenentwintigste en D tweeëntwintigste kamer nemen kennis van de hogere beroepen tegen

vonnissen van de politierechtbank.
De D drieëntwintigste kamer neemt in het bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordeningen

over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en,in geval van samenloop
of samenhang, van genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten, waarvan sprake in artikel 76 § 2 Ger.W.

De D vierentwintigste tot en met de D veertigste kamer nemen kennis van familie- en jeugdzaken.
De D zevenentwintigste kamer is de kamer van uithandengeving, 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,
waarvan sprake in artikel 76 § 3 Ger.W.

Artikel II.3
De D tiende, D elfde, D twaalfde, D negentiende, D twintigste, D eenentwintigste, D tweeëntwintigste, D

drieëntwintigste en D zevenentwintigste kamer bestaan uit drie rechters; de andere kamers en het bureau voor
rechtsbijstand bestaan uit één rechter.
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Artikel II.4
De kamers houden zitting als volgt :
- de D eerste kamer op dinsdag om 10.30 uur;
- de D tweede kamer op donderdag om 9 uur;
- de D derde kamer op donderdag om 9 uur;
- de D vierde kamer op donderdag om 9 uur;
- de D vijfde kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D zesde kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D zevende kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D zevende bis kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D achtste kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D achtste bis kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D negende kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D tiende kamer op vrijdag om 11.30 uur;
- de D elfde kamer op donderdag om 9 uur;
- de D twaalfde kamer op donderdag om 14 uur;
- de D dertiende kamer op maandag om 9 uur en op de eerste en derde vrijdag om 9 uur;
- de D veertiende kamer op maandag om 9 uur;
- de D vijftiende kamer op de tweede en vierde maandag om 9 uur;
- de D zestiende kamer op dinsdag om 9 uur;
- de D zeventiende kamer op woensdag om 9 uur;
- de D achttiende kamer op woensdag om 9 uur;
- de D negentiende kamer op maandag en dinsdag om 9 uur;
- de D twintigste kamer op dinsdag om 9 uur;
- de D eenentwintigste kamer op woensdag om 9 uur;
- de D tweeëntwintigste kamer op woensdag om 14 uur;
- de D drieëntwintigste kamer op vrijdag om 9 uur;
- de D vierentwintigste kamer op dinsdag om 9 uur;
- de D vijfentwintigste kamer op dinsdag om 9 uur;
- de D zesentwintigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D zevenentwintigste kamer op donderdag om 14 uur;
- de D achtentwintigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D negenentwintigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D dertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D eenendertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D tweeëndertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D drieëndertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D vierendertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D vijfendertigste kamer op dinsdag om 13.30 uur en op vrijdag om 9 uur;
- de D zesendertigste kamer op donderdag om 9 uur;
- de D zevenendertigste kamer op dinsdag om 9 uur;
- de D achtendertigste kamer op donderdag om 11.30 uur;
- de D negenendertigste kamer op donderdag om 11.30 uur;
- de D veertigste kamer op dinsdag en donderdag om 14 uur.
De afdelingsvoorzitter of de rechter die hijdaartoe aanwijst (kamer D KG) houdt zitting in kortgeding op

woensdag om 9 uur.
De afdelingsvoorzitter of de rechter die hij daartoe aanwijst houdt zitting voor wat betreft de eerste verschijning

inzake echtscheiding door onderlinge toestemming (kamer D 35) op dinsdag om 13.30 uur.
De beslagrechter (kamer D Beslag) houdt zitting op dinsdag en vrijdag telkens om 9 uur.
De raadkamer in correctionele zaken (kamer D RK) houdt zitting op dinsdag en vrijdag telkens om 9 uur.
Het bureau voor rechtsbijstand (kamer D Pro Deo) houdt zitting op dinsdag en vrijdag telkens om 11 uur.
Artikel II.5
De inleidingen geschieden :
1/ in de zaken van de burgerlijke rechtbank welke door drie rechters worden behandeld : voor de D tiende kamer;
2/ inzake de hogere beroepen tegen vonnissen gewezen door de vrederechter, behoudens de zaken behorende tot

de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank : voor de D elfde kamer;
3/ in de burgerlijke zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de familie- en jeugd-rechtbank : voor de D

zevende kamer;
4/ in de burgerlijke zaken inzake hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter die behoren tot de

bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank en door drie rechters worden behandeld : voor de D achtendertigste
kamer;

5/ in de burgerlijke zaken inzake hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter die behoren tot de
bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank en door één rechter worden behandeld : voor de D negenendertigste
kamer;

6/ in de burgerlijke zaken behorende tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank : voor de D
achtentwintigste kamer;

7/voor de voorzitter in kortgeding (niet familiale zaken) : op de zitting van D kortgeding;
8/ voor de beslagrechter : op de zitting van D beslag.
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Artikel II.6
De voorzitters van de kamers kunnen beslissen tot het houden van buitengewone terechtzittingen waarvan dag en

uur worden bepaald in overleg met de afdelingsvoorzitter.
Artikel II.7
In functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling kan de voorzitter van de rechtbank, en bij

wettig belet de afdelingsvoorzitter, na het advies van de procureur des Konings en/of de arbeidsauditeur en de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen een of meer kamers bijkomend zittingen te laten houden op de dagen
en de uren die hij/zij bepaalt.

Artikel II.8
In functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling kan de voorzitter van de rechtbank, en bij

wettig belet de afdelingsvoorzitter, na het advies van de procureur des Konings en/of de arbeidsauditeur en de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen het aantal kamers, hun bevoegdheden, het aanvangsuur en de
zittingsplaats tijdelijk te wijzigen.

Artikel II.9
De toebedeling van de burgerlijke zaken (familiale en niet familiale) geschiedt door de afdelingsvoorzitter volgens

de behoeften van de dienst.
De strafzaken en de zaken op rechtstreekse dagvaarding worden door de afdelingsvoorzitter toebedeeld, op

voorstel van de procureur des Konings.
Artikel II.10
De afdelingsvoorzitter bepaalt de dienstregeling van de onderzoeksrechters en de verdeling van de zaken onder

hen, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen.
De zaken waarin de procureur des Konings een onderzoek vordert worden toebedeeld aan de onderzoeksrechter

die van dienst is op de datum van de vordering van de procureur des Konings.
Indien de behoeften van de dienst of een goede rechtsbedeling zulks vergen, kan de afdelingsvoorzitter, na het

advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, afwijken van de dienstregeling en van de verdeling van
de zaken of aan een onderzoeksrechter een zaak toebedelen die voor een andere onderzoeksrechter aanhangig is.

Artikel II.11
De afdelingsvoorzitter stelt, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, de dag en het uur

van de vakantiezittingen vast. Hij maakt tevens de lijst op van de magistraten die er zitting houden.
De afdelingsvoorzitter kan ten allen tijde de lijst wijzigen volgens de behoeften van de dienst.
Artikel II.12
De afdelingsvoorzitter stelt de dienstregeling op van de afdeling. Deze dienstregeling zal worden aangepast

telkens als de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling zulks vereisen.
Beschikkingen in toepassing van de artikelen 80 en 89 Ger.W. of op grond van dit reglement genomen door de

afdelingsvoorzitter, worden ter griffie aangeplakt en ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het hof van beroep
te Gent, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en de procureur des Konings bij het parket
Oost-Vlaanderen en desgevallend van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, de voorzitter van de
arbeidsrechtbank te Gent en de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent in materies die hen aanbelangen.

Artikel II.13
Overeenkomstig artikel 143/1 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, zoals ingevoegd bij artikel 2 van 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, blijft, in afwachting van het bijzonder
reglement bedoeld in artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 25, en in artikel 106 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 36, het bijzonder reglement van de toenmalige rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde dat van toepassing was op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet
(Koninklijk besluit van 27 april 1999 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg
te Dendermonde, Belgisch Staatsblad 18 mei 1999), van toepassing, in de afdeling, tot de aanneming van een beschikking
die het nieuwe bijzonder reglement vaststelt door de voorzitter van de rechtbank, en uiterlijk drie maanden na de
indiensttreding van de korpschef, zijnde heden.

III. AFDELING OUDENAARDE
Artikel III.1
De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, bestaat uit drie secties :
- de burgerlijke rechtbank;
- de correctionele rechtbank;
- de familie- en jeugdrechtbank.
De O eerste kamer (O1), de O tweede kamer (O2), de O tweede kamer bis (O2bis), de O vijfde kamer (O5), de O

zesde kamer (O6) en de O achtste kamer (O8) vormen de sectie “burgerlijke rechtbank”.
De O derde kamer (O3), de O derde kamer bis (O3bis), de O negende kamer (O9), de O tiende kamer (O10) en de

O twaalfde kamer (O12) vormen de sectie “correctionele rechtbank”.
De O vierde kamer (O4), de O vierde kamer bis (O4bis), de O zevende A kamer (O7A), de O zevende B kamer (O7B),

de O zevende C kamer (O7C), de O elfde kamer (O11), de O elfde kamer bis (O11bis) en de O dertiende kamer (O13)
vormen de sectie “familie- en jeugdrechtbank”.

Artikel III.2
De O eerste kamer, de O tweede kamer bis, de O derde kamer bis, de O vierde kamer, de O vijfde kamer, de O zesde

kamer, de O zevende A kamer, de O zevende B kamer, de O zevende C kamer, de O achtste kamer, de O negende kamer,
de O tiende kamer, de O elfde kamer, de O twaalfde kamer en de O dertiende kamer zetelen met één rechter.

De O tweede kamer, de O derde kamer, de O vierde kamer bis en de O elfde kamer bis zetelen met drie rechters.
Artikel III.3
Paragraaf 1 - de burgerlijke rechtbank
De O eerste kamer (O1) is de inleidingskamer voor alle burgerlijke zaken, welke via dagvaarding worden ingeleid,

behoudens inzake familie- en jeugdzaken.
De O tweede kamer (O2) behandelt het hoger beroep in burgerlijke zaken ingesteld tegen vonnissen/beschikkingen

gewezen door de vrederechters en politierechters, evenals alle burgerlijke zaken waarin op rechtsgeldige wijze de
behandeling met drie rechters wordt gevraagd of door de afdelingsvoorzitter aldus wordt aangewezen.
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Indien deze zetelt met één rechter, wordt die de O tweede kamer bis (O2bis) genoemd.
De O vijfde kamer (O5) behandelt zaken van aanneming, de minnelijke schikkingen alsook andere burgerlijke

zaken welke haar vanuit de eerste kamer als inleidingskamer worden toegezonden of door de afdelingsvoorzitter
worden aangewezen.

De O zesde kamer (O6) behandelt gerezen betwistingen inzake deskundigenonderzoeken alsook andere
burgerlijke zaken welke haar vanuit de eerste kamer als inleidingskamer worden toegezonden of door de
afdelingsvoorzitter worden aangewezen.

De O achtste kamer (O8) behandelt burgerlijke zaken welke haar vanuit de eerste kamer als inleidingskamer
worden toegezonden.

Paragraaf 2 - de correctionele rechtbank
De O derde kamer (O3) zetelt in strafzaken met drie rechters en behandelt het hoger beroep tegen vonnissen

gewezen door de politierechters in strafzaken.
Indien deze zetelt met één rechter, wordt die de O derde kamer bis (O3bis) genoemd.
De O negende kamer (O9) zetelt in strafzaken met één rechter en is bevoegd voor de procedures van onmiddellijke

verschijning en van oproeping bij proces-verbaal, waarvan sprake in artikel 76 § 2 Ger.W.
De O tiende kamer (O10) neemt in het bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordeningen over

een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en,in geval van samenloop of
samenhang, van genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten, waarvan sprake in artikel 76 § 2 Ger.W.

De O twaalfde kamer (O12) zetelt in strafzaken met één rechter.
Paragraaf 3 - de familie- en jeugdrechtbank
De O zevende A kamer (O7A), de O zevende B kamer (O7B) en de O zevende C kamer (O7C) zijn de

inleidingskamers voor familiezaken : de O zevende A kamer (O7A) voor de inleidingen op dagvaarding en de O
zevende B kamer (O7B) en de O zevende C kamer (O7C) voor de inleidingen op verzoekschrift.

De O vierde kamer (O4) behandelt familiezaken welke haar vanuit de O zevende A kamer, de O zevende B kamer
en de O zevende C kamer worden toegezonden, alsookhet hoger beroep in familiezaken ingesteld tegen
vonnissen/beschikkingen gewezen door de vrederechters.

De O vierde kamer bis (O4bis) behandelt het hoger beroep in familiezaken ingesteld tegen vonnissen/beschikkingen
gewezen door de vrederechters, evenals alle familiezaken waarin op rechtsgeldige wijze de behandeling met drie
rechters wordt gevraagd of door de afdelingsvoorzitter aldus wordt aangewezen.

De O dertiende kamer (O13) behandelt de minnelijke schikkingen in familiezaken.
De jeugdrechtbank bestaat uit twee jeugdkamers : de O elfde kamer (O11) en de O elfde kamer bis (O11bis).
De O elfde kamer (O11) neemt kennis van de zaken die onder de jeugdrechtbank ressorteren.
De O elfde kamer bis (O11bis) is de kamer van uithandengeving, 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,
waarvan sprake in artikel 76 § 3 Ger.W.

Artikel III.4
De kamers houden zitting als volgt :
De O eerste kamer zetelt op dinsdag om 9.00 uur;
De O tweede kamer zetelt op woensdag om 9.00 uur;
De O tweede kamer bis zetelt op woensdag om 9.30 uur;
De O derde kamer zetelt op vrijdag om 9.00 uur;
De O derde kamer bis zetelt op vrijdag om 9.30 uur;
De O vierde kamer zetelt op maandag om 9.30 uur;
De O vierde kamer bis zetelt op maandag om 10 uur;
De O vijfde kamer zetelt op donderdag om 9.00 uur;
De O zesde kamer zetelt op woensdag om 9.30 uur;
De O zevende A kamer zetelt op dinsdag om 9.30 uur;
De O zevende B kamer zetelt op donderdag om 9.30 uur;
De O zevende C kamer zetelt op donderdag om 9.00 uur;
De O achtste kamer zetelt op dinsdag om 10.00 uur;
De O negende kamer zetelt op donderdag om 9.00 uur;
De O tiende kamer zetelt op maandag om 9.00 uur;
De O elfde kamer zetelt op vrijdag om 9.30 uur;
De O elfde kamer bis zetelt op vrijdag om 10 uur;
De O twaalfde kamer zetelt op dinsdag om 9.00 uur;
De O dertiende kamer zetelt op donderdag om 10.00 uur.
De afdelingsvoorzitter of de rechter die hij daartoe aanwijst houdt zitting in kortgeding op donderdag om 9.00 uur.
De verschijning van partijen voor de afdelingsvoorzitter of de rechter die hij daartoe aanwijst inzake echtscheiding

en scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming heeft plaats op woensdag om 9.00 uur.
De beslagrechter houdt zitting op woensdag om 9.00 uur voor minnelijke schikkingen en om 10.00 uur op

dagvaarding.
Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op woensdag om 9.30 uur.
De correctionele raadkamer houdt zitting op dinsdag en vrijdag telkens om 9.00 uur.
Het getuigenverhoor heeft plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Artikel III.5
De voorzitters van de kamers kunnen beslissen tot het houden van buitengewone terechtzittingen waarvan dag en

uur worden bepaald in overleg met de afdelingsvoorzitter.
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Artikel III.6
In functie van de behoeften van de dienst en de goede rechtsbedeling kan de voorzitter van de rechtbank, en bij

wettig belet de afdelingsvoorzitter, na het advies van de procureur des Konings en/of de arbeidsauditeur en de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen een of meer kamers bijkomend zittingen te laten houden op de dagen
en de uren die hij/zij bepaalt.

Artikel III.7
De inleiding van burgerlijke zaken en familiezaken geschiedt :
1. in burgerlijke zaken op dagvaarding voor de eerste kamer op dinsdag om 9.00 uur;
2. in familiezaken op dagvaarding voor de zevende kamer A op dinsdag om 9.30 uur;
3. in burgerlijke zaken voor de voorzitter in kort geding op donderdag om 9.00 uur;
4. voor de beslagrechter op woensdag om 10.00 uur;
5. voor de jeugdrechtbank op vrijdag om 9.30 uur.
De burgerlijke zaken en de familiezaken, ingeleid op verzoekschrift, worden aan de kamers toebedeeld door de

afdelingsvoorzitter of de rechter door hem/haar daartoe aangesteld.
Artikel III.8
De strafzaken en de zaken op rechtstreekse dagvaarding worden door de afdelingsvoorzitter toebedeeld, op

voorstel van de procureur des Konings.
Artikel III.9
De afdelingsvoorzitter bepaalt de dienstregeling van de onderzoeksrechters en de verdeling van de zaken onder

hen, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen.
De zaken worden toebedeeld aan de onderzoeksrechter die van dienst is op de datum van de vordering van de

procureur des Konings.
Indien de behoeften van de dienst of een goede rechtsbedeling zulks vergen, kan de afdelingsvoorzitter, na het

advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, afwijken van de dienstregeling en van de verdeling van
de zaken of aan een onderzoeksrechter een zaak toebedelen die voor een andere onderzoeksrechter aanhangig is.

Artikel III.10
De afdelingsvoorzitter stelt, na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, de dag en het uur

van de vakantiezittingen vast. Hij maakt tevens de lijst op van de magistraten die er zitting houden.
De afdelingsvoorzitter kan ten allen tijde de lijst wijzigen volgens de behoeften van de dienst.
Artikel III.11
De afdelingsvoorzitter stelt de dienstregeling op van de afdeling. Deze dienstregeling zal worden aangepast

telkens als de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling zulks vereisen.
Beschikkingen in toepassing van de artikelen 80 en 89 Ger.W. of op grond van dit reglement genomen door de

afdelingsvoorzitter, worden ter griffie aangeplakt en ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het hof van beroep
te Gent, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en de procureur des Konings bij het parket
Oost-Vlaanderen en desgevallend van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, de voorzitter van de
arbeidsrechtbank te Gent en de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent in materies die hen aanbelangen.

Artikel III.12
Overeenkomstig artikel 143/1 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, zoals ingevoegd bij artikel 2 van 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, blijft, in afwachting van het bijzonder
reglement bedoeld in artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 25, en in artikel 106 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 36, het bijzonder reglement van de toenmalige rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde dat van toepassing was op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet (Koninklijk
besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde, Belgisch Staatsblad 27 mei 1986), van toepassing, in de afdeling, tot de aanneming van een beschikking die
het nieuwe bijzonder reglement vaststelt door de voorzitter van de rechtbank, en uiterlijk drie maanden na de
indiensttreding van de korpschef, zijnde heden.

INWERKINGTREDING
Dit bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen treedt in werking op 1 septem-

ber 2014.
Aldus gewezen in ons kabinet in het gerechtsgebouw te Gent op 5 augustus 2014.
De waarnemend hoofdgriffier, De voorzitter,
M. De Coninck. D. Van Der Kelen.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2014/18265]
Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Haye-
neux 62, 4040 Herstal, Tel. 32-(0)4.240.75.00, erkenningsnummer CI-004,
tot 20 november 2015 erkend in het kader van de validatie van
autocontrolesystemen op basis van de gids:

G-029 “Autocontrolegids van de productiebedrijven van verpakt
water, frisdranken en sappen en nectar”.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2014/18265]
Organismes certificateurs agréés

En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif
à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, est agréé jusqu’au 20 novembre 2015, l’organisme
certificateur Quality Partner, 62 Rue Hayeneux, 4040 Herstal,
Tél. 32-(0)4.240.75.00, n° d’agrément CI-004, dans le cadre de la
validation des systèmes d’autocontrôle basés sur le guide :

G-029 « Guide autocontrôle des entreprises de la production des eaux
conditionnées, des boissons rafraîchissantes et des jus et nectars ».
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