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Toestand vaststellingen op 04/12/2020 
Burgerlijk 

AB2 

Dinsdag + vrijdag  

(pleitkamer: koop 

onroerend goed  , 

zakenrecht, auteurs-

rechten, vzw, 

arbitrage, exequatur, 

makelaarsovereen-

komst, feitelijk 

samenwonenden) 

AB5  

Maandag + 

donderdag 

(BEROEP VGT – 

drukpersmisdrijf - 

tucht) 

Burgerlijk 3 

rechters 

AB6  

Maandag (inl) 

(BEROEP 

POL.RB - 

(aansprakelijk-

heid 3 rechters) 

AB8  

woensdag + vrijdag  

 

(aansprakelijkheid -  

beroepsaansprake-

lijkheid, ereloon, 

verzekeringen) 

AB10  

(1)Maandag (inl. 

beroep VGT + 

minnelijke schikking) 

 

(2)Woensdag (inleiding 

burgerlijk) 

Bewijsverordening, 

EBB, wraking 

vrede/politierechter 

 

AB12 (bouw) 

Maandag –

dinsdag- vrijdag 

(inl) 

 

(Schade 

onroerend goed, 

verzekering 

bouwzaken, 

ereloon 

architect/aanne

mer) 

Met OM (1°+4° di): 

23/02/2021  

 

Zonder OM (2°+3° 

di+ vrij): 

09/02/2021  

1R: 

15/03/2021 

(met nog 

beschikbare tijd 

in de vorige 

weken) 

3R: 

22/04/2021 

 

1R: 

15/02/2021  

 

3R: 

25/01/2021  

16/12/2020  (1) 14/12/2020 

 

(2) 16/12/2020 

 

18/02/2021  

 

 

AB14 : contracten, onteigening/planschade, OCMW, mindervaliden, pensioen, overheidsopdrachten, varia 

burgerlijk 

Woe: indien nodig kleine aansprakelijkheidszaken 

AB14 maandag AB14 woensdag AB14 donderdag 

(ingevolge 

nieuwe regeling 

AB14/ABKG) 

AB14 vrijdag  ABKG inl. dinsdag + 

donderdag 

 

Tijdelijk en 

voorlopig tot eind 

juni opgeschort. 

6/09/2021 

9/12/2020  (opgeschort vanaf 

december 2019) 

 

15/01/2021 (met nog 

beschikbare tijd op 

18/12/2020)  

 08/12/2020 
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FISCAAL: 

AFi1 (Inleiding) vrijdag) AFi1 ( pleitkamer) 

(vrijdag) 

AFi2 AFi4 (pleitkamer) (maandag-woensdag) 

08/01/2021 

 

18/12/2020 (met 

nog beschikbare tijd in 

de weken ervoor) 

 (uitgedoofde 

kamer) 
16/12/2020 (met nog beschikbare tijd 

de weken ervoor) 

 

 

 

 

 

Familierechtbank 

AF1 (Inleidings- + pleitkamer 

staat personen) (maandag (inl) - 

3°+4°+5° donderdag) 

AF1 

(nationaliteitskeuze) 

(2° vrijdag) 

AF2 (pleitkamer staat 

personen) (1°+2° 

woensdag+vrijdag) 

AF3 (pleitkamer 

zonder kinderen) 

Dinsdag + 

donderdag 

AF3: EOT  

dinsdag 

Met O.M. (3°don): 

17/06/2021  

zonder O.M. (4°-5°don): 

29/04/2021 

08/01/2021 Met O.M. (1° woe): 

03/02/2021 

Zonder O.M. (2° 

woe+vrij): 

10/02/2021 

Inleiding (di): 

22/12/2020 

Pleiten 

(dond): 

17/12/2020 

19/01/2021 

 

AF3: (Vereffening-

verdeling na 

echtscheiding) 

maandag 

AF5 maandag AF9 (pleitkamer met 

kinderen) maandag t/m 

vrijdag 

AF10 
(inleidingskamer 

met kinderen) 

dinsdag +2° 

woensdag - vrijdag 

AF11 (KMS) 
maandag t/m 

donderjdag 

21/12/2020 (met 

nog beschikbare tijd 

in de weken ervoor) 

Bewind (enkel 2° 

maandag 12:00u): 

14/12/2020 

Collocatie maandag 

14:00u): 11/01/2021 

8/12/2020 19/01/2021 18/01/2021 

 

 


