
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE. 

Bevelschrift vakantieregeling 2022 

Rep. nr. 22/5348 

Anne Leys, afdelingsvoorzitter, daartoe gemachtigd bij delegatiebeschikking van 8 maart 

2021 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

Gelet op de artikelen 334, 335, 336 en 338 Gerechtelijk Wetboek. 

Na overleg met de afdelingsgriffier van de rechtbank wat de griffiers aanbelangt,  

Zegt dat de vakantiekamers zullen zetelen met één rechter, respectievelijk met drie rechters 

zoals hierna bepaald.  

Zegt dat de griffie toegankelijk zal zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 

16.00 uur, uitgezonderd op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. 

Zegt dat de zittingen van de vakantiekamers in detail als volgt worden geregeld: 

  



De leiding van de rechtbank berust bij:  

- 01/07 tem 15/07: E. Böting, met als plaatsvervanger M. Vanlouwe 
- 16/07 tem 31/07: L. Van Gerwen, met als plaatsvervanger L. Vankeirsbilck  
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix, met als plaatsvervanger R. Detollenaere  
- 17/08 tem 31/08: A. Leys, met als plaatsvervanger M. Devestel  
 
Onderzoeksrechters: de dienst van de onderzoeksrechters wordt waargenomen: 

- van 01/07 tem 15/07: E. Böting, met als plaatsvervanger M. Cottiels 
- van 16/07 tem 31/07: M. Cottiels, met als plaatsvervangers: 

week 1: E. Böting 

week 2: R. Detollenaere 

- van 01/08 tem 16/08: R. Detollenaere, met als plaatsvervanger P. Van Cauteren 
- van 17/08 tem 31/08: P. Van Cauteren, met als plaatsvervangers: 

week 1: R. Detollenaere  

week 2: E. Böting 

De raadkamer in correctionele zaken zal elke dinsdag en vrijdag (vanaf 9 uur) zetelen, én, zo nodig, in 

buitengewone terechtzitting: 

- vr 01/07, di 05/07, vr 08/7, di 12/07, vr 15/07: N. De Nil, met als plaatsvervanger T. Vlaminck 
- di 19/07, vr 22/07, di 26/07, vr 29/07: D. Goetry, met als plaatsvervanger D. Van den hove (behalve op 

19/07: L. Vankeirsbilck) 
- di 02/08, vr 05/08, di 09/08, vr 12/08, di 16/08: K. Dalen, met als plaatsvervanger B. Mabilde 
- vr 19/08, di 23/08, vr 26/08, di 30/08: M. Devestel, met als plaatsvervanger J. Hebbelinck 

De vakantiekamer met 3 rechters, zetelend in correctionele zaken (vanaf 09u00 én vanaf 14u) zal zitting 

houden op: 

- ma 04/07: A. Wellens, T. Vlaminck, J. Messens, met als mogelijke plaatsvervangers: mrs E. Roosen, M. 
Tirez en A. De Vos 

- wo 03/08: N. Swartebroeckx, A. Christiaens, B. Mabilde, met als mogelijke plaatsvervanger:  
mr P. Van Lembergen 

- vr 19/08: J. Hebbelinck, E. Baeyens, mr G. Saerens (voormiddag); mr W. De Bruyn (namiddag) 
- ma 22/08: uitsluitend hoger beroep politierechtbank 

➢ om 09u00: A. Leys, S. Van Ginderdeuren, E. Koslowski 
➢ om 14u00: S. Van Acker, E. Koslowski, mr T. De Clercq  

met als mogelijke plaatsvervangers: mr G. Saerens en mr W. De Bruyn 

De vakantiekamer met 1 rechter, zetelend in correctionele zaken zal zitting houden op: 

- di 19/07 (vanaf 09u00): D. Van den hove, met als plaatsvervanger: L. Vankeirsbilck 

Behandeling VIS 

ongeacht de materie, in een alleenrechtsprekende correctionele vakantiekamer door:  

- periode 01.07.2022 tem 15.07.2022: A. Wellens 

- periode 16.07.2022 tem 31.07.2022: D. Van den hove 

- periode 01.08.2022 tem 16.08.2022: A. Christiaens 

- periode 17.08.2022 tem 31.08.2022: E. Baeyens 



De jeugdrechtbank:  

De jeugdrechtbank zal zetelen in protectionele zaken, telkens om 09u30: 

- di 05/07: M. Vanlouwe 
- di 19/07: L. Van Gerwen 
- don 04/08: A. Deleu 
- wo 24/08: A. Bogman  

De dienst van de jeugdrechtbank wordt waargenomen: 

- van 01/07 tem 15/07 : M. Vanlouwe 
- van 16/07 tem 31/07 : L. Van Gerwen 
- van 01/08 tem 16/08: A. Deleu 
- van 17/08 tem 31/08: A. Bogman 

De plaatsvervanging bij wettig belet gebeurt in onderling overleg.  

 

De terechtzittingen van de familierechtbank (vanaf 09 u) worden gehouden op de volgende dagen: 

 

- vr 01/07: K. Van Put (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger E. Blommaert 
- vr 08/07: E. Blommaert (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger K. Van Put 
- ma 18/07: H. Van den Berghe, met als plaatsvervanger L. Vankeirsbilck 
- ma 25/07: L. Vankeirsbilck (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger L. Van 

Gerwen 
- ma 08/08: E. Duffeleer (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger A. Deleu 
- don 18/08: K. Vanden Bossche (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger  

I. Verreet 
- don 25/08: I. Verreet (+ D1/D37 dringende zaken + nazicht EOT), met als plaatsvervanger K. Vanden 

Bossche 
 

De terechtzitting(en) voor de toepassing van de wet op het tijdelijk huisverbod, de verzoekschriften 

D1/D37 + nazicht EOT, worden opgevolgd en waargenomen door de familierechters: 

- vr 01/07 tem vr 08/07: K. Van Put 
- ma 11/07 tem vr 15/07: E. Blommaert 
- ma 18/07 tem vr 29/07: L. Vankeirsbilck (verzoekschriften D1/D37 (screening dringende zaken alleen) + 

nazicht EOT) 
- ma 01/08 tem di 16/08: E. Duffeleer (verzoekschriften D1/D37 (screening dringende zaken alleen) + 

nazicht EOT) 
- wo 17/08 tem di 23/08: K. Vanden Bossche 
- wo 24/08 tem wo 31/08: I. Verreet 

Verzoekschriften echtscheidingen met onderlinge toestemming  

nazicht in de dienstperiodes door de aangeduide familierechters (zie hiervoor) 

 



HB geesteszieken door de vakantiekamer met 3 familierechters telkens wanneer nodig, gelet op de 

vervaltermijnen: 

- 01/07 tem 15/07: K. Van Put – E. Blommaert – J. Messens (aanwijzingsbeschikking) 
- 16/07 tem 31/07: L. Van Gerwen – L. Vankeirsbilck – D. Van den hove (aanwijzingsbeschikking) 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix – E. Duffeleer – A. Deleu 
- 17/08 tem 31/08: K. Vanden Bossche – I. Verreet – E. Baeyens (aanwijzingsbeschikking)  
 

Beslagrechter: de terechtzittingen voor de beslagrechter gaan door op volgende dagen om 09u30 of, in 

buitengewone terechtzitting nadat de (dienstdoende) afdelingsvoorzitter hiertoe bij hoogdringende zaken 

heeft beslist: 

- 01/07 tem 15/07: H. Van den Berghe: op ma 11.07.2022 om 09u30, met als plaatsvervanger J. Messens 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix: op di 09.08.2022 om 09u30, met als plaatsvervanger K. Dalen 

De dienst voor de verzoekschriften en eventuele buitengewone terechtzittingen na beslissing van de 

(dienstdoende) afdelingsvoorzitter hiertoe, wordt waargenomen: 

- 01/07 tem 15/07: H. Van den Berghe, met als plaatsvervanger J. Messens 
- 16/07 tem 31/07: L. Vankeirsbilck, met als plaatsvervanger D. Van den hove 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix, met als plaatsvervanger K. Dalen 
- 17/08 tem 31/08: S. Van Acker, met als plaatsvervanger  I. Verreet 

De dienst voor de verzoekschriften gericht aan de (afdelings)voorzitter (art. 584 Ger.W.) én voor de 

eventuele buitengewone burgerlijke terechtzittingen voor de dringende -niet familiale- burgerlijke 

zaken die geen kortgeding procedures zijn:  

deze laatste terechtzittingen zijn uitsluitend bestemd voor hoogdringende zaken waartoe voorafgaandelijk 

een gemotiveerd verzoek aan de (dienstdoende) afdelingsvoorzitter werd gericht via 

ovl.rea.de.burgerlijk@just.fgov.be ; laatstgenoemde beslist en bepaalt (in overleg met de waarnemende 

collega) de datum van een eventuele buitengewone vakantieterechtzitting dewelke dan wordt 

waargenomen door: 

- 01/07 tem 15/07: A. Wellens, met als plaatsvervanger J. Messens 
- 16/07 tem 31/07: L. Vankeirsbilck, met als plaatsvervanger D. Goetry 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix, met als plaatsvervanger B. Mabilde 
- 17/08 tem 31/08: S. Van Ginderdeuren, met als plaatsvervanger K. Vanden Bossche 
 

Kortgeding (zonder familiaal karakter): de terechtzittingen gaan door op volgende dagen om 09u00 of, in 

buitengewone terechtzitting, nadat daartoe een gemotiveerd verzoek aan de (dienstdoende) 

afdelingsvoorzitter werd gericht via ovl.rea.de.burgerlijk@just.fgov.be; laatstgenoemde beslist en bepaalt 

(in overleg met de waarnemende collega) de datum van een eventuele buitengewone vakantieterechtzitting 

dewelke dan wordt waargenomen door:  

- 01/07 tem 15/07: J. Messens: op ma 11.07.2022 om 09u 
- 16/07 tem 31/07: L. Vankeirsbilck: op wo 20.07.2022 om 09u 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix: op di 09.08.2022 om 09u 
- 17/08 tem 31/08: S. Van Ginderdeuren: op don 18.08.2022 om 09u 
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Kortgeding (niet behorende tot de familierechtbank maar wél met familiaal karakter): de terechtzittingen 

in kortgeding gaan door op de zittingsdagen van de familierechters nadat daartoe werd beslist door de 

(dienstdoende) afdelingsvoorzitter, aan wie voorafgaandelijk een gemotiveerd verzoek werd gericht via 

ovl.rea.de.burgerlijk@just.fgov.be;  

Bureau voor rechtsbijstand: de dienst in het bureau voor rechtsbijstand wordt waargenomen: 

- 01/07 tem 15/07: T. Vlaminck, met als plaatsvervanger J. Messens 
- 16/07 tem 31/07: D. Van den hove, met als plaatsvervanger D. Goetry 
- 01/08 tem 16/08: J. Hendrix, met als plaatsvervanger A. Christiaens 
- 17/08 tem 31/08: S. Van Acker, met als plaatsvervanger S. Van Ginderdeuren 
 

Referendarissen: dienstperiode van 2 weken: 

Céline Erentürck: 17/08 tem 31/08 

- Bijstand aan OR van dienst 
- Bijstand aan collegiale zitting 3R op vr 19/08 

Veerle Couck: 01/07 tem 15/07 

- Bijstand aan OR van dienst 
- Bijstand aan collegiale zitting 3R op ma 04/07 

Evy Castelain: 16/07 tem 31/07 

- Bijstand aan D. Van den hove op di 19/07 + VIS + PD 
- Bijstand aan L. Vankeirsbilck / H. Van den Berghe 

Julie Roelandt: 17/08 tem 31/08 

- Bijstand aan collegiale zittingen HB Pol op ma 22/08 (VMD en NMD) 

Zittingszaal 

Alle terechtzittingen in het gerechtsgebouw Justitieplein kunnen doorgaan in de plechtige zittingszaal, 

behoudens: 

o raadkamer in zaal 142 (blauw) zoals in het gerechtelijk jaar 

o in de week van ma 08/08 wegens uitvoering van de verfraaiingswerken (parket, meubilair etc) 

- FRB op ma 08/08 zetelt in zaal 103 (oranje) 

- KG/beslag op di 09/08 zetelt in zaal 103 (oranje) 

Aldus gedaan te Dendermonde op 15 juni 2022. 
w.g. A. Leys 

Afdelingsvoorzitter  

Voor eensluidend afschrift,  

 

M. Mathys, 
afdelingsgriffier 
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