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Geachte heer Gerechtsdeurwaarder,

Betreft : aanvulling bijzonder reglement rechtbank van eerste aanleg Oost-Waanderen,
afdeling Oudenaarde

Ik heb de eer U bijgaand het bevelschrift van de Afclelingsvoorzitter te laten geworden.

Met de meeste hoogachting.

ErnaAmelinckx
Afclelingsgriffier



UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERINGEN DER RECHTBANK VAN EERSTE AAIILEG
OOST-YLAANDEREN" AF'DELING OUDENAARDE

BEVELSCHRIFT AANWLLING BIJZONDER REGLEMENT

Anne de Deken, aftlelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
aftleling Oudenaarde, bevoegd ingevolge delegatiebeschikking dd. 18 september 2014
gewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,

Gelet op het Bijzonder Reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van
05 augustus2}l{, gepubliceerd in het B.S. van 22 augustus2}l4 en in werking getreden op
01 september 2014,

Bepaalt dat het Bijzonder Reglement als volgt wordt aangevuld :

III. AFDELING OUDENAARDE

Artikel III.9 : Een daartoe door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-
Vlaanderen bij beschikking van 16 februari 2015 aangewezen Onderzoeksrechter behandelt
bij voorrang de zaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale
aangelegenheden zoals bepaald in artikel 79 5d? [d Gerechtelijk V/etboek.

III. AFDELING OUDENAARDE

Artikel III.7 . De inleiding van burgerlijke en familiezaken geschiedt :

2.infaniliezalrlen op dagvaarding inhoudend vordering tot vereffening en verdeling van
huwelijksvermogensstelsels en uitonverdeeldheidtreding betreffende onverdeeldheden van
wettelijk of feitelijk samenwonenden, alsook inhoudend vorderingen inzake de erfopvolging,
schenkingen onder de levenden en testamenten, voor de vierde kamer op maandag om 9.30
uur;
de overige familiezaken op dagvaarding voor de zevende kamer A op dinsdag om 9.30 uur.

nd in ons kabinet op 2 juni 2015.

A. DE DEKEN

Eensluidend verklaard.
oudenaarde, oe ... 3.\..6...\.A5....
De Afdelingsgriffier,

Erna AMELINCKX


