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Betreft: dienstregeling hof van beroep Antwerpen- kerstvakantie 2021-2022
Geachte confraters,
Geachte kandidaten,
Als bijlage bezorg ik u, ter informatie en voor passend gevolg, een kopie van twee
beschikkingen van de eerste voorzitter van het hof van beroep Antwerpen, respectievelijk van 4 en 6 oktober. Ze betreffen beide de dienstregeling van het hof tijdens
de kerstvakantie.
Ik dank u voor de aandacht die u aan de beschikkingen schenkt.

vriendelijke groeten,
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KOPIE

HOF VAN BEROEP
te
ANTWERPEN
BESCHIKKING

Wij, R. Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep te
Antwerpen;
Nr. 2021/

3Y5

Gelet op onze beschikking d.d. 25 juni 2021 houdende de
samenstelling van de kamers van het Hof van beroep te
Antwerpen , de bevoegdheid van deze kamers om reden van de
aard van de zaken evenals de dagen en het lokaal waar zij zitting
zullen houden;
Aangezien een goede rechtsbedeling en de noodwendigheden
van de dienst, voor huidig gerechtelijk jaar de toepassing vereisen
van volgende beschikkingen ;
Gelet op het gunstig advies van de procureur-generaal bij ons hof
van beroep, ontvangen op 28 september 2021;
Beslissen dat :
- met uitzondering van kamers C3.1 - Kl.1 en C3 .2 - Kl.2 , geen
enkele kamer van ons hof zitting zal houden tussen 25
december 2021 en 01 januari 2022, ook niet als inleidingskamer,
- volgende kamer bijkomend g,een zitting zal houden (ook niet als
inleidingskamer) op :
* 21 december 2021 : 82M, B2E1, B2E2 , B2E3 en B2E4

-kamer C3.1 - Kl.1, samengesteld als volgt : raadsheer, dd.
voorzitter K. Lenaers, raadsheer G. Jansen, raadsheer I. Amauts,
griffier P. Hofmans, tijdens de periode van maandag 27 december
2021 tot en met vrijdag 07 januari 2022 enkel zitting zal houden
op:
* dinsdag 28 december 2021
* donderdag 30 december 2021
* vrijdag 31 december 2021
- kamer C3.2 - Kl.2, samengesteld als volgt : kamervoorzitter 0 .
Thys, kamervoorzitter T. Vandewalle, plvv. magistraat I. Mennes,
griffier E. Moortgat, tijdens de periode van maandag 27
december 2021 tot en met vrijdag 07 januari 2022 enkel zitting
zal houden op
* dinsdag 04 januari 2022
* donderdag 06 januari 2022
* vrijdag 07 januari 2022

Gedaan in het Hof van beroep te Antwerpen, in ons kabinet, op
vier oktober tweeduizend eenentwintig.

R. Hobin

KOPIE

HOF VAN BEROEP
te
ANTWERPEN

BESCHIKKING

Wij, R. Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep te
Antwerpen;
Nr. 2021/

.35Lf

Gelet op onze beschikking d.d. 25 juni 2021 houdende
samenstelling van de kamers van het Hof van beroep te
Antwerpen, de bevoegdheid van deze kamers om reden van de
aard van de zaken evenals de dagen en het lokaal waar zij
zitting zullen houden;
Gelet op onze beschikking van 4 oktober 2021 m.b.t. de
dienstregeling van het kerstverlof;
Wijzigen onze beschikking van 4 oktober 2021 als volgt:
- volgende kamer bijkomend geen zitting zal houden (ook niet
als inleidingskamer) op :
* 04 januari 2022 : B2M, B2E1, B2E2, B2E3 en B2E4 (i.p.v. 21
december 2021)

Verleend in het Hof van beroep te Antwerpen, in ons kabinet, op
zes oktober tweeduizend eenen'twintig.

R. Hobin

