
KAMER BEVOEGDHEID
ZITTINGSDAG EN 

UUR

Zaal TEL. GRIFFIE

1e Kamer Kamer B.1 neemt kennis van : 

1. het hoger beroep tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre ingevolge 

de wet niet toegewezen aan de familierechtbank; 

2. verzeken tot herroeping van het gewijsde; 

3. burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van 

drukpersmisdrijven; 

4. de tucht, zoals bedoeld in artikel 571 van het Ger. W. voor de vier afdelingen van 

de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (artikel 2 2, 2° ZVR); 

5. de eedafleggingen van de notarissen en de gerechtsdeurwaarders, vermeld in 

artikel 572, eerste lid 1° en 2° van het Ger. W. voor de vier afdelingen van de 

rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (artikel 2, 2,3° ZVR); 

6. de beëdiging van personen die volgens de wettelijke bepalingen hun eed voor de 

afdeling Brugge van de rechtbank van eerste aanleg dienen af te leggen; 

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

Ger. W.; 

8. de wraking van een vrederechter of rechter van de politierechtbank 

overeenkomstig artikel 828 en artikel 838 van het Ger. W.

Wo

09:00 u

H

 050/47.32.20

2e Kamer Kamer B.2 neemt kennis van het hoger beroep tegen de burgerrechtelijke 

vonnissen, gewezen door de politierechtbank.

1e, 3e, 5e Do

09:00 u

D
 050/47.32.20

BURGERLIJKE RECHTBANK



3e Kamer Kamer B.3 neemt kennis van geschillen over : 

1. financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, 

overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële 

volmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht de hoedanigheid van de 

contractspartijen (financiële instellingen of particulieren); 

2. verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin, met name de vorderingen 

uitgaande van verzekeringnemer/verzekerde (of rechtsopvolgers) tegen de 

verzekeraar of omgekeerd en dit aangaande geschillen over de uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst zelf; 

3. herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening; 

4. onteigeningen van openbaar nut; 

5. planschade;

6. verenigingen zonder winstgevend doel, stichtingen en burgerlijke 

Vennootschappen; 

7. overheidsopdrachten.

Do

09:00 u

M

 050/47.32.20

4e Kamer Kamer B.4 neemt kennis van geschillen over : 

1. huur van werk en diensten in bouwzaken, ook in het kader van 

overheidsopdrachten; 

2. beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs in bouwzaken; 

3. erelonen en kosten van architecten en ingenieurs in bouwzaken; 

4. de woningbouwwet.

Wo

09:00 u

M

 050/47.32.20

5e Kamer Kamer B.5 neemt kennis van geschillen over : 

1. aansprakelijkheid, gegrond op de artikelen 1382 en volgende B.W.; 

2. beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen, uitgezonderd deze van architecten 

en ingenieurs in bouwzaken; 

3. erelonen en kosten van vrije beroepen, uitgezonderd van architecten en 

ingenieurs in bouwzaken; 

4. huur van werk en diensten, uitgezonderd bouwzaken; 

5. zakenrecht, inclusief de vorderingen op basis van art. 544 B.W.

Di

09:00 u

M

 050/47.32.20



6e Kamer Kamer B.6 neemt kennis van geschillen : 

1. inzake benoemde en onbenoemde overeenkomsten als daar zijn : koop, ruil, 

huur, bewaargeving, dading, kanscontracten en lastgeving in zoverre hierboven 

niet aan andere kamers toegewezen; 

2. over vorderingen tot uitvoerbaarverklaring van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken, gewezen door buitenlandse gerechten (exequatur), met 

uitzondering van de vorderingen bedoeld in artikel 121 W.I.P.R. en deze behorend 

tot de bevoegdheid van de familierechtbank; 

3. die niet uitdrukkelijk aan een bepaalde kamer worden toebedeeld.

Ma

09:00 u

M

050/47.32.20

7e Kamer Kamer B.7 neemt kennis van geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de 

beslagrechter.

Di

09:00 u

H
050/47.32.24

8e Kamer Kamer B.8 neemt kennis van geschillen in kort geding of zoals in kort geding, in 

zaken die niet tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren.

Vr

09:00 u

K
050/47 32 20

9e Kamer Kamer B.9 is het bureau voor rechtsbijstand en neemt kennis van de verzoeken 

bedoeld in artikel 669 en volgende Ger. W.

1e en 3e Wo

09:00 u

K
050/47 32 28

10e Kamer Kamer B.10 neemt kennis van fiscale geschillen voor de vier afdelingen van de 

rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (artikel 2, par. 2, 1° ZVR), bij 

toepassing van de Belastingwet overeenkomstig artikel 569.32° Ger. W.

Ma, di

09:00 u

 Inleidingen enkel op 

Di

K

 050/47.32.28

11e Kamer Kamer B.11 neemt kennis van:

1. het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank zetelend in strafzaken;

2. het hoger beroep tegen 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;

3. het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke 

rechtsvorderingen in strafzaken.

Vr

09:00 u

D

050/47 31 00

CORRECTIONELE RECHTBANK



12e Kamer Kamer B.12 neemt kennis van:

1. de correctionele zaken die ingevolge de wet of ingevolge een beschikking van de 

afdelingsvoorzitter zullen worden behandeld door een kamer zetelend met drie 

rechters;

2. de terroristische misdrijven zoals beschreven in boek II van het Strafwetboek voor 

de vier afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Ma

09:00 u

E

050/47 31 00

13e Kamer Kamers B.13, B.14, B.15, B.16 en B.17 nemen kennis van de correctionele zaken, met 

inbegrip van de zaken voorzien in art. 76 § 2, l e lid Ger. W. (onmiddellijke 

verschijning en oproeping bij procesverbaal).

Ma

09:00 u

1e, 2e en 4e Do

09:00

D

E

050/47 31 00

14e Kamer Kamers B.13, B.14, B.15, B.16 en B.17 nemen kennis van de correctionele zaken, met 

inbegrip van de zaken voorzien in art. 76 § 2, l e lid Ger. W. (onmiddellijke 

verschijning en oproeping bij procesverbaal).

Di

09:00 u

Do

09:00u

B

C

050/47 31 00

15e Kamer Kamers B.13, B.14, B.15, B.16 en B.17 nemen kennis van de correctionele zaken, met 

inbegrip van de zaken voorzien in art. 76 § 2, l e lid Ger. W. (onmiddellijke 

verschijning en oproeping bij procesverbaal).

Do

09:00

1e en 3e Vr

09:00 u

B

C

050/47 31 00



Kamers B.13, B.14, B.15, B.16 en B.17 nemen kennis van de correctionele zaken, met

inbegrip van de zaken voorzien in art. 76 § 2, l e lid Ger. W. (onmiddellijke

verschijning en oproeping bij procesverbaal).

Kamer B.16 neemt bijkomend kennis van de misdrijven betreffende fiscale fraude

voor de vier afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. 

Kamer B.16 neemt bijkomend kennis van de economisch-financiële misdrijven voor

de afdelingen Brugge en Veurne van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen:

1° uitgifte van cheques zonder dekking;

2° knevelarij, zoals omschreven in het Strafwetboek;

3° omkoping met inbegrip van private omkoping, zoals omschreven in het

Strafwetboek;

4° verduistering door een ambtenaar, zoals omschreven in het Strafwetboek;

5° belangenneming door een ambtenaar, zoals omschreven in het Strafwetboek;

6° valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies, zoals

omschreven in het Strafwetboek;

7° witwassen, zoals omschreven in het Strafwetboek, met uitzondering van de dossiers

die gepaard gaan met fiscale fraude;

8° de misdrijven, omschreven in het Wetboek van economisch recht, met uitzondering

van degene in verband met het intellectueel eigendomsrecht;

9° de misdrijven omschreven in het Wetboek van Vennootschappen;

10° de misdrijven betreffende leurhandel;

1e, 2e, 4e Wo

09:00 u

16e Kamer C

050/47 31 00



11° de misdrijven betreffende zelfstandig ondernemerschap;

12° de misdrijven betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

13° de misdrijven betreffende handelsvestiging;

14° de misdrijven betreffende de exploitatie van huwelijksbureaus;

15° bedrog van kilometerstand met voertuigen;

16° sluikwerk met handels- of ambachtskarakter;

17° de misdrijven die verband houden met de staat van faillissement en inzake de

gerechtelijke reorganisatie/continuïteit van onderneming, met uitzondering van de

dossiers die gepaard gaan met fiscale fraude;

18° bedrieglijk onvermogen;

19° de misdrijven betreffende openbaar aantrekken van spaargelden;

20° de misdrijven betreffende deviezensmokkel;

21° misbruik van voorkennis en beurs gerelateerde misdrijven;

22° misbruik van vennootschapsgoederen.

1e, 2e, 4e Wo

09:00 u

16e Kamer C

050/47 31 00



17e Kamer Kamers B.13, B.14, B.15, B.16 en B.17 nemen kennis van de correctionele zaken, met

inbegrip van de zaken voorzien in art. 76 § 2, l e lid Ger. W. (onmiddellijke

verschijning en oproeping bij procesverbaal).

Kamer B.17 neemt bijkomend kennis van de misdrijven voor de vier afdelingen van de

rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen:

1° Inzake wapenhandel:

de misdrijven inzake de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van wapens en van

defensiegerelateerde producten, die kunnen omschreven worden als wapens,

onderdelen van wapens of hulpmiddelen ervan;

2° Inzake mensenhandel:

a) mensenhandel, zoals omschreven in boek II van het Strafwetboek;

b) mensensmokkel, hulp bij illegale immigratie, zoals omschreven in de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen;

3° Inzake schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen, gedwongen huwelijk

en gedwongen wettelijke samenwoning:

a) schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning, zoals omschreven in de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

b) gedwongen huwelijk en gedwongen wettelijke samenwoning, zoals omschreven in

boek II van het Strafwetboek;

4° Inzake socio-economische zaken:

de misdrijven waarbij de strafvordering wordt uitgeoefend door de arbeidsauditeur;

5° Inzake militaire misdrijven:

de misdrijven, zoals nader omschreven in het Militair Strafwetboek.

Wo

09:00

2e en 4e Vr

09:00 u

B

E

050/47 31 00



18e Kamer
Kamer B.18 is de correctionele raadkamer.

Bijkomend is de correctionele raadkamer van de afdeling Brugge exclusief bevoegd

voor de uitlevering

van de personen aangetroffen of verblijvende op het grondgebied van de afdelingen

Brugge en

Veurne.

Strafzaken inzake uitlevering betreffen:

1° verzoeken tot uitlevering, zoals bedoeld in de Uitleveringswet van 15 maart 1874;

2° verzoeken tot overlevering, zoals bedoeld in de wet van 19 december 2003

betreffende het

Europees aanhoudingsbevel.

Di, wo, vr

09:00

F

050/47 31 00

21e Kamer Kamer B.21 neemt kennis van het hoger beroep tegen de vonnissen van het 

vredegerecht in de zaken die overeenkomstig artikel 577, tweede lid Gerechtelijk 

Wetboek, worden toegewezen aan de

familierechtbank.

Do

09:00 u

M

050/47.32.19

FAMILIERECHTBANK



Kamer B.22 neemt kennis van :

1. Met uitzondering van de vorderingen die bij onderhavig reglement uitdrukkelijk

aan een andere kamer zijn toebedeeld, vorderingen betreffende de staat van

personen waaronder (niet limitatief):

- vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit

- vorderingen met betrekking tot de afstamming waaronder ook de eventuele

aanwijzing van de voogd ad hoe;

- vorderingen met betrekking tot de adoptie waaronder ook de eventuele aanwijzing

van de voogd ad hoe;

- bekrachtiging van de overeenkomsten inzake pleegvoogdij;

- verhaal tegen weigeringsbeslissingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand

onder meer aangaande de geslachtsverandering, aangaande de opmaak van de akte

van huwelijksaangifte, aangaande de huwelijksvoltrekking;

- vordering tot opheffing van het verzet van de procureur des Konings tegen de

afgifte van een attest geen huwelijksbeletsel;

- vorderingen tot ontheffing van de leeftijdsvereisten van het huwelijk en van de

huwelijksbeletselen;

- vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk.

2. Vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning en het verhaal

tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om van de verklaring

van wettelijke samenwoning melding te maken;

3. Alle vorderingen in verband met akten van de burgerlijke stand waaronder

vorderingen tot verbetering van akte van burgerlijke stand, vorderingen tot

gerechtelijke verklaring van afwezigheid of gerechtelijke verklaring van overlijden en

verzoeken tot homologatie van akten van bekendheid of om machtiging tot het

afleggen van een beëdigde verklaring;

I

L

050/47.32.20

22e Kamer 1e en 3e Ma

09:00 u

Vr

09:00

Inleidingen bij 

dagvaarding op de 1e, 

3e en 5e vr



4. De vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te

oefenen bedoeld in artikel 389 Burgerlijk Wetboek;

5. Vorderingen bedoeld in de artikelen 23, §1, tweede lid; 27, §1, vierde lid, tweede

zin, en §2, tweede zin en 31, §1, derde lid, van het Wetboek Internationaal

Privaatrecht;

6. Verzoeken tot aanstelling van een gerechtsdeurwaarder tot vaststelling van

overspel;

7. Vorderingen inzake draagmoederschap;

8. Vorderingen inzake onenigheid over toekenning familienaam;

9. Vorderingen tot herziening van de wijziging van de geslachtsregistratie.

I

L

050/47.32.20

22e Kamer 1e en 3e Ma

09:00 u

Vr

09:00

Inleidingen bij 

dagvaarding op de 1e, 

3e en 5e vr



Kamer B.23 neemt kennis van :

1. Vorderingen tussen personen die gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn:

- betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen 

(Burgerlijk Wetboek, Boek I - Titel V - Hoofdstuk VI) alsook de voorlopige 

maatregelen die daarop betrekking hebben;

- vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht (Burgerlijk Wetboek, 

Boek III - Titel V) met uitzondering van deze die zijn toegewezen aan kamer B.25;

- in echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;

- inzake persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten;

- tot scheiding van tafel en bed;

- inzake het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012.

2. Vorderingen tussen personen die gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn die 

betrekking hebben op hun gemeenschappelijke kinderen:

- inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op 

persoonlijk contact;

- inzake het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht;

- inzake de onderhoudsverplichtingen;

- inzake de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3,1°, van het decreet van 27 april 2018, 

tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt op grond van artikel 

29 van de wet van 8 april 1965 of tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 

594, 8° Gerechtelijk Wetboek.

23e Kamer Ma

09:00 u

Wo

09:00

Do

09:00

L

K

L

050/47.32.20



3. Vorderingen inzake het recht op persoonlijk contact bedoeld in artikel 375 bis 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot voornoemde kinderen.

Deze kamer neemt kennis van de spoedeisende vorderingen (geacht of aangevoerd) 

voor zover deze betrekking hebben op bovenstaande materies.

Deze kamer neemt tevens kennis van de reeds behandelde zaken die met toepassing 

van artikel 1253ter/7 Gerechtelijk Wetboek opnieuw voor de rechtbank worden 

gebracht (blijvende saisine).

Kamer B. 24 neemt kennis van :

1. Vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn of wettelijk 

samenwonend geweest zijn betreffende de uitoefening van hun rechten of 

betreffende hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking 

hebben waaronder de maatregelen als bedoeld in art. 1479 Burgerlijk Wetboek;

2. Vorderingen inzake het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 

2012;

3. Vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen;

4. Vorderingen betreffende gemeenschappelijke minderjarige- dan wel 

onderhoudsgerechtigde meerderjarige kinderen :

- inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op 

persoonlijk contact;

- inzake het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht;

- inzake de onderhoudsverplichtingen;

- inzake de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 

2018, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt op grond van 

artikel 29 van de wet van 8 april 1965 of tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens 

artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek;

23e Kamer Ma

09:00 u

Wo

09:00

Do

09:00

L

K

L

050/47.32.20

24e Kamer Di

09:00 u

Wo

09:00 u

Do

09:00 u

L

L

J

050/47.32.20



5. Vorderingen inzake het recht op persoonlijk contact bedoeld in artikel 375 bis 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot voornoemde kinderen.

Deze kamer neemt kennis van de spoedeisende vorderingen (geacht of aangevoerd) 

voor zover deze betrekking hebben op bovenstaande materies.

Deze kamer neemt tevens kennis van de reeds behandelde zaken die met toepassing 

van artikel 1253ter/7 Gerechtelijk Wetboek opnieuw voor de rechtbank worden 

gebracht (blijvende saisine).

25e Kamer Kamer B.25 neemt kennis van :

1. Vorderingen inzake (gerechtelijke) verdelingen;

2. Vorderingen betreffende erfopvolging, schenkingen en testamenten, met inbegrip 

van de aanwijzing van een curator van een onbeheerde nalatenschap;

3. Vorderingen die noch ingevolge de wet noch ingevolge dit reglement zijn 

toegewezen of toe te wijzen zijn aan andere kamers van de familierechtbank.

Do

09:00 u

K 050/47.32.20

26e Kamer Kamer B.26 neemt kennis van de vorderingen inzake minnelijke schikkingen en

verzoeningen in familiezaken overeenkomstig artikel 731, 2e lid Gerechtelijk

Wetboek.

Di, do

14:00 u

L 050/47.32.20

27e Kamer Kamer B.27 neemt kennis van de echtscheidingen door onderlinge toestemming. 1e vr van de maand M
050/47.32.19

30e, 31e, 32e 

Kamer

Kamers B.30, B.31 en B.32 nemen kennis van alle vorderingen die behoren tot de

bevoegdheid van de jeugdrechtbank.

Wo

14:00 u

C
050/47.31.60

33e Kamer Kamer B.33 is de kamer van uithandengeving en neemt kennis van de zaken bedoeld

door artikel 76, §3 Gerechtelijk Wetboek.

Do

14:00 u

J
050/47.31.60

JEUGDRECHTBANK

24e Kamer Di

09:00 u

Wo

09:00 u

Do

09:00 u

L

L

J

050/47.32.20


