REGLEMENT
VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN
-----------------

HOOFDSTUK I

- DE ALGEMENE INRICHTING VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN

Artikel 1
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bestaat uit drie afdelingen: de afdeling
Antwerpen, de afdeling Mechelen en de afdeling Turnhout.
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen houdt zitting in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen en heeft haar zetel te 2000 Antwerpen.
Haar administratieve zetel is gevestigd in het gerechtsgebouw te Antwerpen, met adres
Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Artikel 2
De afdeling Antwerpen oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons
Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.
De afdeling Mechelen oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-opden-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.
De afdeling Turnhout oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk,
Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.
De afdelingen oefenen hun rechtsmacht uit over de bovenvermelde grondgebieden.
De territoriale bevoegdheid van een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
kan in het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen worden
uitgebreid tot een deel of het geheel van het grondgebied van het arrondissement Antwerpen.
Geen nietigheid, onregelmatigheid of onontvankelijkheid van de vordering kan met
betrekking tot de bevoegdheidsverdeling tussen de afdelingen of met betrekking tot het
zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen worden ingeroepen.
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Artikel 3
§1
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en haar afdelingen, bestaan uit kamers voor
burgerlijke zaken, kamers voor correctionele zaken, kamers voor familiezaken en
jeugdkamers en, voor de afdeling Antwerpen, uit strafuitvoeringskamers.
Deze kamers vormen vier secties, respectievelijk: de burgerlijke rechtbank, de correctionele
rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.
De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit de familiekamers en de kamers voor minnelijke
schikking die samen de familierechtbank vormen en uit de jeugdkamers die de
jeugdrechtbank vormen.
§2
In de sectie van de correctionele rechtbank zijn in iedere afdeling één of meer kamers
bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij procesverbaal.
Ten minste één correctionele kamer neemt in het bijzonder kennis van de overtredingen van
de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden 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
De strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft haar zetel in
de afdeling Antwerpen.
§4
In de sectie van de jeugdrechtbank worden één of meer specifieke kamers, kamers van
uithandengeving genaamd, bevoegd voor de berechting van personen ten aanzien van wie een
beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, in
het kader van een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad.
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Artikel 4
De kamers van de respectieve afdelingen binnen de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
worden geïdentificeerd zoals hierna bepaald.
§1 Vooreerst, aan de hand van de beginletter van de afdeling:
- A voor de kamers van de afdeling Antwerpen;
- M voor de kamers van de afdeling Mechelen;
- T voor de kamers van de afdeling Turnhout;
§2 Vervolgens, aan de hand van de sectie of desgevallend de onderafdeling waartoe ze
behoren:
- B voor kamers van de burgerlijke rechtbank,
- BKg en BVz voor zaken behorend tot de bevoegdheid van de voorzitter,
- Be voor zaken behorend tot de bevoegdheid van de beslagrechter,
- Fi voor fiscale kamers,
- Rb voor het bureau voor rechtsbijstand,
- F voor kamers van de familierechtbank,
- J voor kamers van de jeugdrechtbank,
- C voor kamers van de correctionele rechtbank,
- Su voor strafuitvoeringskamers.
§3 Tenslotte, aan de hand van het kamernummer.

Artikel 5
De vermelding “voorzitter” in onderhavig reglement behelst het begrip voorzitter zoals
bedoeld in het gerechtelijk wetboek, en zoals gewijzigd onder andere door de wet van 30 juli
2013 ‘betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank’, door de wet van 1
december 2013 ‘tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van
het gerechtelijk wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de
rechterlijke orde’ en door de wet van 18 februari 2014 ‘betreffende de invoering van een
verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie’.
In voorkomend geval kan dit aldus zijn:
- de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;
- een door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen aangeduide
afdelingsvoorzitter;
- een afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;
- een door de voorzitter of door een afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen aangeduide magistraat.
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Dit geldt mutatis mutandis voor de vermelding “procureur des Konings” en de vermelding
“arbeidsauditeur”.
De vermelding “orde van advocaten” in onderhavig reglement duidt op alle balies binnen het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, georganiseerd bij de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen of georganiseerd bij een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.
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HOOFDSTUK II - AFDELING ANTWERPEN
Artikel 6
De afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bestaat uit vier secties
samengesteld uit 51 kamers en 11 kabinetten voor onderzoeksrechters:
§1 De burgerlijke rechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit:
- 10 kamers voor burgerlijke zaken namelijk de kamers AB2, AB5, AB6, AB8 tot en met
AB14;
- 4 kamers in fiscale zaken, namelijk de kamers AFi1 tot en met AFi4;
- 2 kamers voor de zaken behorend tot de bevoegdheid van de voorzitter, namelijk de kamers
ABKg en ABVz;
- 3 kamers in beslagzaken en middelen van tenuitvoerlegging, namelijk de kamers ABe1 tot
en met ABe3;
- 1 bureau voor verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van het gerechtelijk
wetboek, namelijk de kamer ARb.
§2 De familie- en jeugdrechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit:
- 8 kamers voor familiezaken, namelijk de kamers AF1 tot en met AF5 en AF8 tot en met
AF10;
- 1 kamer voor minnelijke schikking, namelijk de kamer AF11;
- 9 jeugdkamers, namelijk de kamers AJ1 tot en met AJ8, en de kamer AJ9.
§3 De correctionele rechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit:
- 10 kamers voor correctionele zaken, namelijk de kamers AC1 tot en met AC6, AC7A en
AC7B, AC8 en AC9;
- 11 kabinetten voor onderzoeksrechters.
§4 De strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig artikel 76 van het gerechtelijk wetboek
(enkel) wordt ingericht in de afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, bestaat uit:
- 3 strafuitvoeringskamers, namelijk de kamers ASu1, ASu2 en ASu3.

Artikel 7
De getuigenverhoren worden gehouden door de rechter die ze heeft bevolen op de plaats en
het tijdstip door deze rechter bepaald, zonder dat dit de behandeling van de andere zaken mag
vertragen.
Zo de rechter of de kamer die het getuigenverhoor heeft bevolen, is verhinderd, zullen de
getuigenverhoren worden gehouden op dinsdag om 14.00 uur.
5

De getuigenverhoren in uitvoering van de Bewijsverordening 1206/2011 zullen eveneens
worden gehouden op dinsdag om 14.00 uur en dit door de hiertoe door de voorzitter
aangeduide rechter.

Artikel 8
De kamers van de afdeling Antwerpen houden zitting met één rechter tenzij een collegiale
samenstelling overeenkomstig de wet noodzakelijk is, of dat de voorzitter bij toepassing van
artikel 92 Ger.W. een zaak ambtshalve toewijst aan een kamer die collegiaal dient te zetelen.
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A. AFDELING ANTWERPEN - DE BURGERLIJKE RECHTBANK

Artikel 9
§1
De burgerlijke rechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit de volgende onderafdelingen:
1° de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » waartoe de kamers AB2,
AB9 tot en met AB11, AB13 en AB14 behoren;
2° de onderafdeling « aansprakelijkheid » waartoe de kamers AB6 en AB8 behoren;
3° de onderafdeling « beroepen vredegerecht » waartoe de kamer AB5 behoort;
4° de onderafdeling « beslag » waartoe de kamers ABe1 tot en met ABe3 en de kamer ARb
behoren;
5° de onderafdeling « voorzitter » waartoe de kamers ABKg en ABVz behoren;
6° de onderafdeling « bouw » waartoe de kamer AB12 behoort;
7° de onderafdeling « fiscaal recht » waartoe de kamers AFi1 tot en met AFi4 behoren.
§2
Per onderafdeling is er minstens één inleidingskamer zoals hierna bepaald.
§3
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de
afdeling Antwerpen door de voorzitter worden toegewezen aan een andere kamer van
dezelfde of van een andere onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de afdeling
Antwerpen.

Artikel 10
§1
De onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » van de afdeling Antwerpen
neemt kennis van de vorderingen inzake:
1° koopovereenkomsten inzake onroerende goederen;
2° zakenrecht, waaronder mede-eigendom en recht van opstal, maar met uitzondering van
burenhinder;
3° verenigingen zonder winstoogmerk;
4° intellectuele rechten, in het bijzonder auteursrechten;
5° uitvoerbaarverklaring van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken gewezen door
buitenlandse gerechten;
6° arbitrage;
7° koop- en huurovereenkomsten van roerende goederen (facturen, leasing, overdracht van
huur in handelsfondsen);
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8° financiële zaken zoals leningen, schuldbekentenissen, alle soorten financiering- en
afbetalingsovereenkomsten, cheques en wisselbrieven, enz.;
9° borgstellingen;
10° makelaarsovereenkomsten betreffende onroerende goederen;
11° onteigeningen en planschade;
12° aangelegenheden waarvoor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevoegd
zijn;
13° mindervaliden, met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de Minister belast met
Sociale Zaken bevoegd is
14° pensioenen, met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de Minister belast met
Financiën bevoegd is;
15° overheidsopdrachten in verband met bouwzaken en private aanbestedingen;
16° de verzoeken op grond van de Bewijsverordening (EG) nr.1206/2001 van 28 mei 2001;
17° de verzoeken op grond van de Verordening (EG) nr. 1896/2006 (Europees
Betalingsbevel);
18° (..);
19° procedures op verzoekschrift, behoudens degene waarvan de voorzitter van de rechtbank
of de door hem aangewezen magistraat kennis neemt en behoudens deze waarvoor de
familierechtbank bevoegd is;
20° nationaliteitskeuze en nationaliteitsverklaringen;
21° oproepingen tot minnelijke schikking in toepassing van artikel 731 van het gerechtelijk
wetboek in materies die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank, behoudens
voor zaken die behoren tot de bevoegdheid van de bouwkamers (AB12);
22° betwistingen tussen feitelijk samenwonden of voorheen feitelijk samenwonenden met
uitzondering van vorderingen tot vereffening en/of verdeling (ook op grond van art. 1561
Ger.W.);
23° alle burgerlijke vorderingen waarvan geen andere onderafdeling kennis neemt;
§2
Meer bepaald nemen de volgende kamers bij voorrang kennis van de volgende vorderingen,
hoewel zij van alle vorderingen zoals vermeld onder §1 kennis kunnen nemen naargelang de
noodwendigheden van de dienst:
-

kamer AB2 van de vorderingen opgesomd in artikel 10, 1° tot 6°, 10°, 20° en 22°;
kamers AB9, AB11 tot en met AB14 van de vorderingen opgesomd in artikel 10,7°
tot en met 9°, en 11° tot en met 15° en 23°;
kamer AB10, van de vorderingen opgesomd in artikel 10,16° tot en met 19° en 21°.

Kamer AB10, en tevens kamer AB2 van de onderafdeling « algemene kwalificatie in
burgerlijke zaken » van de afdeling Antwerpen behandelen aan het openbaar ministerie
mededeelbare zaken.
§3
De kamers van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » van de
afdeling Antwerpen houden zitting als volgt:
-

de kamer AB2 houdt zitting op dinsdag en op vrijdag telkens om 09.00 uur;
de kamer AB9 op dinsdag en op woensdag om 09.00 uur;
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-

de kamer AB10 op maandag, dinsdag en op woensdag om 09.00 uur;
de kamer AB11 op donderdag en op vrijdag om 09.00 uur;
de kamer AB13 op maandag en op dinsdag om 09.00 uur;
de kamer AB14 op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en op vrijdag om 09.00
uur.

§4
De zaken van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » worden
ingeleid voor de kamer AB10:
- op woensdag om 09.00 uur.

Artikel 11
§1
De onderafdeling « aansprakelijkheid » van de afdeling Antwerpen neemt kennis van de
vorderingen inzake:
1° hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken;
2° burgerlijke zaken betreffende het aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht na toewijzing
aan een kamer met drie rechters;
3° aansprakelijkheid en de daarmee verband houdende terugvorderingen, verzekeringsrecht
en de daarmee verband houdende terugvorderingen, telkens met uitzondering van de
vorderingen die onder de onderafdeling bouw ressorteren, en tevens inzake vorderingen uit
hoofde van burenhinder;
4° erelonen en beroepsaansprakelijkheid van notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten,
geneesheren, apothekers en bedrijfsrevisoren.
§2:
De kamer AB6 neemt kennis van de vorderingen inzake :
1° hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken;
2° burgerlijke zaken betreffende het aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht na toewijzing
aan een kamer met drie rechters.
De kamer AB8 neemt kennis van vorderingen inzake :
1° aansprakelijkheid, met inbegrip van overheidsaansprakelijkheid, en de daarmee verband
houdende terugvorderingen, verzekeringsrecht en de daarmee verband houdende
terugvorderingen, telkens met uitzondering van de vorderingen die onder de onderafdeling
bouw ressorteren, en tevens inzake vorderingen uit hoofde van burenhinder;
2° erelonen en beroepsaansprakelijkheid van notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten,
geneesheren, apothekers en bedrijfsrevisoren.
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§3
De kamer AB6 houdt zitting op maandag om 09.00 uur en om 13.30 uur en op donderdag om
09.00 uur.
Indien maandag een wettelijke feestdag is, kan de kamer AB6 zetelen op dinsdag om 09.00
uur.
De kamer AB8 houdt zitting op woensdag, donderdag en op vrijdag om 09.00 uur.
§4
De zaken die tot de bevoegdheid van kamer AB6 behoren, worden ingeleid op maandag om
09.00 uur.
De zaken die tot de bevoegdheid van kamer AB8 behoren, worden ingeleid op kamer AB10
op woensdag om 09.00 uur.

Artikel 12
§1
De onderafdeling « beroepen vredegerecht » van de afdeling Antwerpen neemt kennis van de
vorderingen inzake :
1° hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behoudens deze waarvoor de
familierechtbank bevoegd is;
2° de burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven;
3° het verzoek tot herroeping van het gewijsde;
4° tuchtzaken;
5° burgerlijke zaken, na toewijzing aan een kamer met drie rechters behoudens deze
betreffende het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht;
§2
De kamer AB5 neemt kennis van alle onder § 1 vermelde vorderingen.
§3
De kamer AB5 houdt zitting op maandag om 09.00 uur en om 13.30 uur en op donderdag om
09.00 uur.
§4
De zaken die tot de bevoegdheid behoren van deze kamers worden ingeleid op maandag om
09.00 uur.
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Artikel 13
§1
De onderafdeling « beslag » van de afdeling Antwerpen neemt kennis van de vorderingen
inzake:
1° bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (deel V van het gerechtelijk
wetboek);
2° de pogingen tot minnelijke schikkingen overeenkomstig art. VII.147 Wetboek
Economisch Recht (en vanaf 1 december 2016 art. VII.147/24 Wetboek Economisch Recht,
ingevolge wet van 22 april 2016);
3° de verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van het gerechtelijk wetboek.
§2
De kamer ABe1 neemt kennis van alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en de
middelen tot tenuitvoerlegging (deel V van het gerechtelijk wetboek), met uitzondering van
de verzoekschriften beslag.
De kamer ABe2 neemt kennis van de verzoekschriften die in het kabinet van de beslagrechter
worden aangeboden.
De kamer ABe3 neemt kennis van de pogingen tot minnelijke schikking overeenkomstig
artikel VII.147 Wetboek Economisch Recht (en vanaf 1 december 2016 art. VII.147/24
Wetboek Economisch Recht, ingevolge wet van 22 april 2016).
De kamer ARb neemt kennis van de vorderingen bestemd voor het bureau voor
rechtsbijstand.
§3
De kamer ABe1 houdt zitting op maandag, dinsdag en op donderdag om 09.30 uur.
Voor de kamer ABe2 kunnen van maandag tot vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
verzoekschriften in het kabinet van de beslagrechter worden aangeboden.
De kamer ABe3 houdt zitting op vrijdag om 09.15 uur .
De kamer ARb1 neemt kennis van verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van het
gerechtelijk wetboek en zetelt op vrijdag om 09.00 uur.
§4
Deze zaken voor de kamer ABe1 worden ingeleid op donderdag om 09.30 uur en mits
voorafgaandelijke toelating van een beslagrechter op elke andere zitting van de kamer Abe1.
De zaken voor de kamer ABe3 worden ingeleid op vrijdag om 09u15.
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§5
De door de voorzitter aangewezen magistraat regelt de dienst van de beslagrechters, de
dienstregeling wordt bekend gemaakt aan de Orde van advocaten.
De voorzitter van de rechtbank of de door hem daartoe aangewezen magistraat verdeelt de
zaken onder de beslagrechters.

Artikel 14
§1
De onderafdeling « voorzitter » van de afdeling Antwerpen bestaat uit de kamers ABKg en
ABVz.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer ABKg neemt
kennis van alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de voorzitter zetelend in kort
geding, zoals in kort geding en ten gronde voor zover deze zaken niet behoren tot de
bevoegdheden van de familierechtbank.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer kamer ABVz
neemt kennis van de vorderingen op éénzijdig verzoekschrift voor de voorzitter voor zover
deze zaken niet behoren tot de bevoegdheden van de familierechtbank.
§2
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer ABKG, houdt
zitting op dinsdag en op donderdag om 09.00 uur.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat, zetelend in de kamer ABVz, houdt
zitting op dinsdag om 11.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid op de zittingen van de kamer ABKg op dinsdag en op donderdag
om 09u00.
§4
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat neemt dagelijks kennis van de
vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.
Bij verhindering zal de voorzitter een magistraat aanduiden die hem zal vervangen om de
hem opgedragen ambtsverplichtingen, waaronder de behandeling van eenzijdige
verzoekschriften, te vervullen. Deze aanduiding zal op de meest eenvoudige wijze gebeuren
en kan zelfs mondeling of telefonisch gebeuren.
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Indien de voorzitter geen magistraat heeft aangeduid, zal de voorzitter, door een adjunctmandaathouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze door een ander
magistraat, naar orde van dienstanciënniteit, vervangen worden en tenslotte bij ontstentenis
hiervan zal de voorzitter vervangen worden door de dienstdoende beslagrechter, bij
ontstentenis hiervan door de dienstdoende onderzoeksrechter en bij ontstentenis hiervan door
de dienstdoende jeugdrechter.

Artikel 15
§1
De onderafdeling « bouw » van de afdeling Antwerpen neemt kennis van de vorderingen
inzake:
1° bouwzaken;
2° aannemingsovereenkomsten met betrekking tot gebouwen of onderdelen ervan (bijv.
keukens, schilderwerken), inbegrepen facturen;
3° erelonen en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers;
4° schadevergoeding in verband met onroerende goederen;
5° bouwzaken, in het bijzonder aansprakelijkheid ter zake en de daarmee verband houdende
terugvorderingen;
6° bouwzaken, in het bijzonder verzekeringsrecht ter zake en de daarmee verband houdende
terugvorderingen;
7° oproepingen voor minnelijke schikking in toepassing van art. 731 Ger.W. in voormelde
materies.
§2
De kamer AB12 houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag om
09.00 uur.
§3
De zaken van de onderafdeling « bouw » worden ingeleid voor de kamer AB12 op vrijdag
om 09.00 uur.

Artikel 16
§1
De onderafdeling « fiscaal recht » van de afdeling Antwerpen neemt kennis van alle
vorderingen en betwistingen inzake fiscale zaken.
§2
De kamer AFi2 houdt zitting met drie rechters, de kamers AFi1, AFi3 en AFi4 houden zitting
met één rechter.
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§3
De kamers houden zitting als volgt :
1° de kamer AFi1 houdt zitting op vrijdag om 09.00 uur;
2° de kamer AFi2 houdt zitting op woensdag om 09.00 uur;
3° de kamer AFi3 houdt zitting op donderdag om 09.00 uur;
4° de kamer AFi4 houdt zitting op maandag en op woensdag om 09.00 uur.
§4
De zaken worden ingeleid voor de kamer AFi1 op vrijdag om 09.00 uur.
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B. AFDELING ANTWERPEN - DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK
B/1 – de familierechtbank van de afdeling Antwerpen
Artikel 17
§1
De familierechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit de kamers AF1 tot en met AF5 en
AF8 tot en met AF11 die als volgt kunnen worden gegroepeerd:
1° de onderafdeling gevormd door de kamers AF1en AF2;
2° de onderafdeling gevormd door de kamers AF3 en AF4;
3° de onderafdeling gevormd door de kamer AF5;
4° de onderafdeling gevormd door de kamers AF8, AF9 en AF10;
5° de onderafdeling AF11.
§2
Per onderafdeling is er minstens één inleidingskamer zoals hierna bepaald.
§3
De kamers van de familierechtbank van de afdeling Antwerpen houden zitting met één
rechter, met uitzondering van de kamer AF5 die zitting houdt met drie rechters.
§4
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de familierechtbank worden
toegewezen aan een andere onderafdeling van de familierechtbank, met uitsluiting van de
toewijzing aan de onderafdeling AF11.
Elke onderafdeling neemt kennis van de dagvaardingen en verzoekschriften in de door haar
behandelde materies.

Artikel 18
§1
De onderafdeling gevormd door de kamers AF1 en AF2 neemt kennis van de vorderingen
inzake:
1° de staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk
of van de wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning
en de beroepen tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om van de
verklaring van wettelijke samenwoning melding te maken, met uitzondering van deze
vorderingen die uitdrukkelijk aan een andere onderafdeling zijn toebedeeld;
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2° afstamming en adoptie;
3° akten van de burgerlijke stand;
4° erfopvolging, schenkingen en testamenten;
5° de vereffening en verdelingen, met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561
Ger.W., met uitzondering van:
- de vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na scheiding
van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen;
- de vereffening en verdeling tussen wettelijk samenwonenden of voorheen wettelijk
samenwonenden;
- de vereffening en verdeling tussen feitelijk samenwonenden of voorheen feitelijk
samenwonenden.

§2
De kamers houden zitting als volgt:
De kamer AF1 houdt zitting op maandag, dinsdag en op donderdag telkens om 09.00 uur.
De kamer AF2 houdt zitting op woensdag en op vrijdag telkens om 09.00 uur.
§3
De zaken bedoeld in §1 worden ingeleid voor de kamer AF1 op maandag om 09.00 uur.
De aan het openbaar ministerie mededeelbare zaken zullen behandeld worden op de volgende
zittingen:
- op de kamer AF1 op maandag, op de eerste en de derde donderdag van de maand en
op de eerste en de derde dinsdag van de maand;
- op de kamer AF2 op de eerste, derde en vijfde woensdag van de maand.
Artikel 19
§1
§1a
De onderafdeling gevormd door de kamers AF3 en AF4 neemt kennis van :
1° de vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening
van de rechten of hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking
hebben indien partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben;
2° de vorderingen betreffende alle zaken behorende tot de bevoegdheid van de
familierechtbank indien partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben en
waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd.
§1b
De kamer AF3 neemt bovendien kennis van de vorderingen inzake:
1° in familiedossiers zonder gemeenschappelijke minderjarige kinderen:
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- echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
- scheiding van tafel en bed;
- alle onderhoudsverplichtingen.
2° Voor alle familiedossiers zonder onderscheid:
- echtscheiding bij onderlinge toestemming;
- de vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding, na
scheiding van tafel en bed en na gerechtelijke scheiding van goederen met inbegrip
van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W.;
- de vereffening en verdeling tussen wettelijk samenwonenden of voorheen wettelijk
samenwonenden met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W.;
- de vereffening en verdeling tussen feitelijk samenwonenden of voorheen feitelijk
samenwonenden, met inbegrip van vorderingen gesteund op art. 1561 Ger.W.;
- huwelijksvermogensrecht (toepassing artikelen 1387 tot 1474 BW);
- niet aan het openbaar ministerie mededeelbare vorderingen tussen echtgenoten of
wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende
hun goederen.
§1c
De kamer AF4 neemt bovendien kennis van de vorderingen inzake:
1° de weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de
weigering tot het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning;
2° het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behorende tot de
bevoegdheid van de familierechtbank met uitzondering van het hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke.
§2
De kamers houden zitting als volgt:
De kamer AF3 houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en op donderdag telkens om
09.00 uur en op dinsdag om 13.30 uur.
De verschijningen inzake echtscheiding bij onderlinge toestemming worden door de kamer
AF3 behandeld op de zitting van dinsdag om 13.30 uur.
De kamer AF4 houdt zitting de derde maandag van de maand om 09.00 uur, en op dinsdag en
donderdag telkens om 10.30 uur.
De materies vermeld onder §1c worden door de kamer AF4 behandeld op de derde maandag
van de maand, op dinsdag en op donderdag.
§3
Inleidingen op deze kamers gebeuren:
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- voor de materie vermeld onder §1a en voor de vorderingen uit hoofde van
onderhoudsverplichtingen op de zitting van de kamer AF3 op dinsdag om 09.00 uur en op de
zitting van de kamer AF4 op donderdag om 10.30 uur;
- voor de materie vermeld onder §1b met uitzondering van de onderhoudsvorderingen op de
zitting van de kamer AF3 op dinsdag om 09.00 uur;
- voor de materie vermeld onder §1c op de zitting van de kamer AF4 op donderdag om 10.30
uur.

Artikel 20
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer AF5 neemt kennis van het hoger beroep ingesteld
tegen vonnissen gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
§2
De kamer AF5 zetelt op maandag om 14.00 uur. Deze kamer fungeert tevens als
inleidingskamer.

Artikel 21
§1
De onderafdeling gevormd door de kamers AF8, AF9 en AF10 neemt kennis van :
1° de vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening
van de rechten of hun goederen alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking
hebben indien partijen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben;
2° de vorderingen ouderlijk gezag, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en
onderhoudsverplichtingen voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen;
3° de vorderingen inzake het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht;
4° zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid
wordt aangevoerd en voor zover deze betrekking hebben op de gemeenschappelijke
minderjarige kinderen van partijen;
5° de vorderingen inzake echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, en
scheiding van tafel en bed tussen echtgenoten met gemeenschappelijke minderjarige
kinderen;
6° aan het openbaar ministerie mededeelbare vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk
samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen;
7° de vorderingen inzake onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten
met gemeenschappelijke minderjarige kinderen;
8° vorderingen inzake betwistingen kinderbijslag (krachtens artikel 572bis 8°-14°-15°
gerechtelijk wetboek);
9° vorderingen inzake het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012.
§2
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De kamer AF8 houdt zitting op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag om 09.00 uur.
De kamer AF9 houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om
09.00 uur.
De kamer AF10 houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om
09.00 uur.
De inleidingen gebeuren op de dinsdag en donderdagzitting van de AF10, telkens om 09.00
uur.
Procedures op verzoekschrift kunnen indien de dienst dit noodzaakt ook worden ingeleid op
de overige zittingen van de kamers AF8, AF9 en AF10.

Artikel 22
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer AF11 fungeert als kamer voor minnelijke
schikking.
§2
De kamer voor minnelijke schikking houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en op vrijdag telkens om 09.00 uur.

B/2 – de jeugdrechtbank van de afdeling Antwerpen
Artikel 23
§1
De jeugdrechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit de kamers AJ1 tot en met AJ8 en
de kamer AJ9
§2
De jeugdrechtbank houdt in principe zitting op de volgende dagen, naargelang de noden van
de dienst vastgesteld door de leidende jeugdrechter:
1° de kamer AJ1 op de eerste dinsdag en op de tweede en derde vrijdag van de maand;
2° de kamer AJ2 op de tweede, derde en vierde dinsdag van de maand;
3° de kamer AJ3 op de eerste, derde en vierde woensdag van de maand;
4° de kamer AJ4 op de eerste, derde en vierde donderdag van de maand;
5° de kamer AJ5 op de eerste, tweede en vierde vrijdag van de maand;
6° de kamer AJ6 op de eerste, tweede en vierde woensdag van de maand;
7° de kamer AJ7 op de eerste, de tweede en derde donderdag van de maand;
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8° de kamer AJ8 op de tweede, derde en vierde maandag van de maand;
9° de kamer AJ9 houdt zitting elke tweede dinsdag van de maand.
§3
De kamers van de jeugdrechtbank van de afdeling Antwerpen houden zitting met één rechter
met uitzondering van de kamer AJ9 die zitting houdt zitting met drie rechters.
De kamer AJ9 is samengesteld uit één correctionele voorzitter en twee rechters die de
gespecialiseerde opleiding georganiseerd door het IGO gevolgd hebben.
§4
De door de voorzitter aangeduide leidende jeugdrechter verdeelt de zaken tussen de
jeugdrechters en richt hun dienst in.
§5
De zittingen vangen aan om 09.00 uur. De zaken worden gedagvaard op vastgestelde uren
vanaf 09.00 uur.
§6
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de jeugdrechter die van
dienst is op de datum van de vorderingen. De interne dienstregeling duidt de jeugdrechter aan
die belast is met de verdere behandeling van de zaak.
§7
De kamer AJ9 houdt zitting voor de berechting van personen ten aanzien van wie er in
overeenstemming met de wet op de jeugdbescherming een beslissing tot uithandengeving is
genomen en inzake het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade in het kader van een
wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad, zoals bedoeld in artikel 76 Ger. W.
De kamer AJ9 houdt zitting om 14.00 uur.
De voorzitter van deze kamer kan indien de dienst dit noodzaakt extra zittingen van deze
kamer organiseren teneinde een vlotte rechtsbedeling te verzekeren.
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C AFDELING ANTWERPEN - DE CORRECTIONELE RECHTBANK

Artikel 24
De correctionele rechtbank van de afdeling Antwerpen bestaat uit:
1° de kamers voor correctionele zaken AC1 tot en met AC9;
2° de onderafdeling onderzoek van de afdeling Antwerpen;
C/1 – de kamers voor correctionele zaken van de afdeling Antwerpen
Artikel 25
§1
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Antwerpen houden zitting als volgt,
waarbij elk van deze zittingen aanvangt om 9u, met uitzondering van de kamers AC7A en
AC7B zoals hierna bepaald:
1° de kamer AC1 op maandag, dinsdag en woensdag;
2° de kamer AC2 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;
3° de kamer AC3 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag;
4° de kamer AC4 op maandag, dinsdag en woensdag, waarbij de eerste en derde maandag
van de maand een inleidingszitting is;
5° de kamer AC5 op dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag waarbij de eerste en derde
dinsdag van de maand een inleidingszitting is;
6° de kamer AC6 op maandag, donderdag en op vrijdag;
7° (..)
8° de kamer AC7A, als raadkamer op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag om 09.30
uur en op de dag volgend op een wettelijke feestdag of zondag om 13.30 uur;
9° de kamer AC7B, als raadkamer op woensdag en op donderdag om 09.30 uur;
10° de kamer AC8 op woensdag, donderdag en op vrijdag waarvan de eerste en derde
woensdag een inleidingszitting is;
11° de kamer AC9 op maandag en woensdag.
§2
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Antwerpen houden zitting met één
rechter, met uitzondering van de kamers AC4, AC5 en AC8 die zitting houden met drie
rechters. De kamer AC6 kan zowel alleenzetelend als collegiaal zitting houden.

Artikel 26
§1
De verdeling van de zaken tussen de kamers van de correctionele onderafdeling wordt
vastgesteld door de voorzitter van de rechtbank, na advies van de procureur des Konings,
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desgevallend de arbeidsauditeur, en de hoofdgriffier, zo mogelijk in een overeenkomst tussen
de voorzitter van de rechtbank en de procureur des Konings, desgevallend de arbeidsauditeur.
De tot stand gekomen overeenkomsten worden ter kennis gebracht van de eerste voorzitter
van het Hof van beroep, de stafhouder van de Orde van advocaten, de hoofdgriffier en de
syndicus van de Raad van de Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders.
§2
De hogere beroepen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbank in strafzaken,
worden gebracht voor de kamer AC6.
§4
De rechtstreekse dagvaardingen door een benadeelde partij worden uitsluitend gebracht:
- voor de kamer AC5 voor zaken die behoren tot de bevoegdheid van een kamer die zitting
houdt met drie rechters;
- voor de kamer AC3 voor zaken die behoren tot de bevoegdheid van een kamer die zitting
houdt met één rechter.
§5
De kamer AC9 neemt uitsluitend kennis :
- van vorderingen van het openbaar ministerie met rechtstreekse dagvaarding, met het
oog op een zo snel mogelijke verschijning;
- van vorderingen van het openbaar ministerie voor zaken die een bijzondere opvolging
vereisen in samenwerking met het justitiehuis en de hulpverlening inzake verslavingsen andere gedragsproblemen.
§6
De rechtspleging op verzet wordt in principe ingeleid voor de kamer die het verstek heeft
uitgesproken, tenzij de voorzitter de zaak toewijst aan een andere kamer wegens
dienstnoodwendigheden.
§7
De voorzitter van de rechtbank kan een zaak naar een andere correctionele kamer verwijzen.
Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan de afdelingsvoorzitter of aan een ondervoorzitter.
De voorzitter of de magistraat die daartoe door hem is aangeduid kan ten allen tijde, zelfs
mondeling, de toelating verlenen om voor een andere kamer te dagvaarden.
§8
Ten minste één correctionele kamer neemt in het bijzonder kennis van de overtredingen van
de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten en, al in geval van samenloop of samenhang, van genoemde
overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten.
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§9
Gelet op de Wet op de voorlopige hechtenis van 20 juli 1990, inzonderheid de artikelen 38,
28, 16 en de hoofdstukken III, IV en V, en gelet op de noodzaak om aldus op zaterdagen,
zon- en feestdagen de rechtbank te laten zetelen ten einde de vorderingen van het openbaar
ministerie te behandelen betreffende personen die voorwaarden waaronder zij werden
vrijgelaten, zouden hebben geschonden, en die intussen naar de rechtbank werden verwezen
en wiens zaak nog niet behandeld is, zal de kamer AC2 op zaterdag, zon- en feestdagen
zetelen ten einde over te gaan tot verhoor van de betrokkenen en tot het al dan niet
uitvaardigen van een aanhoudingsmandaat.
De kamer AC2 wordt samengesteld uit de dienstdoende onderzoeksrechter bijgestaan door
zijn griffier, dan wel naargelang de noodwendigheden van de dienst, uit de tweede
onderzoeksrechter van dienst en/of de tweede griffier van dienst op het onderzoek.

C/2 - de onderafdeling onderzoek van de afdeling Antwerpen

Artikel 27
§1
De voorzitter van de rechtbank dan wel de afdelingsvoorzitter of de magistraatonderzoeksrechter, die daartoe door de voorzitter is gedelegeerd, verdeelt de zaken tussen de
onderzoeksrechters en richt hun dienst in.
De daartoe gedelegeerde onderzoeksrechter wordt deken van de onderzoeksrechters
genoemd.
Deze dienstregeling wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de stafhouder van de Raad
van de Orde en aan de Procureur des Konings.
De onderzoeksrechters kunnen elkaar op elk ogenblik, zonder enige formaliteit vervangen.
§2
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de onderzoeksrechter die
van dienst is op de datum van de vorderingen, tenzij de vordering gevoegd dient te worden
bij een gerechtelijk onderzoek waarvoor een andere onderzoeksrechter reeds werd gelast, in
welk geval deze onderzoeksrechter gevat wordt.
De vorderingen van de financiële sectie van het openbaar ministerie worden gebracht voor de
daartoe door de voorzitter aangeduide onderzoeksrechters, die zich gespecialiseerd hebben in
financiële en fiscale strafonderzoeken. Indien de behoeften van de dienst dit vereisen kan de
deken van de onderzoeksrechter hiervan afwijken.
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§3
De burgerlijke partijstellingen worden gebracht voor de onderzoeksrechter tweede van dienst
of voor de onderzoeksrechter die hem vervangt.
De burgerlijke partij kan zich dagelijks aanbieden bij het kabinet van deze onderzoeksrechter
na telefonische afspraak, of tussen 09.00 uur en 12.00 uur.
De voorzitter of de deken van de onderzoeksrechters, die daartoe door hem is gedelegeerd,
bepaalt aan wie het onderzoek wordt toegewezen.
De burgerlijke partijstelling in lopende gerechtelijke onderzoeken wordt gebracht bij de
onderzoeksrechter gelast met het onderzoek of bij diegene die hem vervangt.
§4
De legalisaties voor de handtekeningen van vertalers worden aangeboden bij de medewerkers
aan het onthaal. De griffier-deken van het onderzoek of de door hem aangeduide griffier,
wordt gemachtigd de handtekeningen te legaliseren.
In zijn afwezigheid zal elke aanwezige magistraat, daartoe aangesproken, tot legalisatie of
afwijzing van de legalisatie overgaan.
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D. DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

Artikel 28
§1
De strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig artikel 76 van het gerechtelijk wetboek
enkel wordt ingericht in de afdeling Antwerpen bestaat uit de strafuitvoeringskamers ASu1,
ASu2 en ASu3.
De kamers van de strafuitvoeringsrechtbank zijn samengesteld ofwel uit één rechter, ofwel
uit een rechter die het voorzitterschap bekleedt en twee assessoren in de
strafuitvoeringsrechtbank.
§2
De kamer ASu1 houdt zitting op maandag om 13.30 uur in het gerechtsgebouw en op
donderdag om 10 uur in de gevangenissen waarvoor de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is.
De kamer ASu2 houdt zitting op vrijdag om 10.00 uur in het gerechtsgebouw en op dinsdag
om 10.00 uur in de gevangenissen waarvoor de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is.
De kamer ASu3 houdt zitting op woensdag om 10.00 uur in het gerechtsgebouw en op
dinsdag om 10.00 uur in de penitentiaire inrichtingen, de inrichtingen tot bescherming van de
maatschappij en alle inrichtingen waar geïnterneerde personen verblijven en waarvoor zij
bevoegd is.
Bovendien kunnen de kamers ASu1, ASu2 en ASu3 zitting houden in elke rechtbank van
eerste aanleg gevestigd in het rechtsgebied van het Hof van beroep van Antwerpen.
De kamers ASu1, ASu2 en ASu3 kunnen op eenzelfde dag zitting houden op verschillende
locaties.
De voorzitter of een door hem aangeduide magistraat kan beslissen op andere tijdstippen
zitting te houden, wanneer de noodwendigheden van de dienst dit vereisen.
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HOOFDSTUK III - AFDELING MECHELEN
Artikel 29
De afdeling Mechelen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bestaat uit drie secties
samengesteld uit 30 kamers en 3 kabinetten voor onderzoeksrechters.
§1.
De burgerlijke rechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit:
- 3 inleidingskamers namelijk de kamers MB1, MB2 en MB3;
- 6 kamers voor burgerlijke zaken namelijk de kamers MB1 tot en met MB7;
- 2 kamers voor de zaken behorend tot de bevoegdheid van de voorzitter, namelijk de kamers
MBKg en MBVz;
- 1 kamer in beslagzaken en middelen van tenuitvoerlegging, namelijk de kamer MBe;
- 1 bureau voor verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van het gerechtelijk
wetboek, namelijk de kamer MRb;
§2
De familie- en jeugdrechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit:
- 8 kamers voor familiezaken, namelijk de kamers MF1, MF3 tot en met MF9;
- 1 kamer voor minnelijke schikking, namelijk de kamer MF2;
- 3 jeugdkamers, namelijk de kamers MJ1, MJ2 en MJ3;
§3
De correctionele rechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit:
- 7 kamers voor correctionele zaken, namelijk de kamers MC1 tot en met MC7;
- 3 kabinetten voor onderzoeksrechters;

Artikel 30
Getuigenverhoren (kamer MB4) worden gehouden op dinsdag, donderdag en vrijdag om
14.30 uur.
De getuigenverhoren in uitvoering van de Bewijsverordening 1206/2001 zullen eveneens
gehouden worden op dinsdag, donderdag of vrijdag, eveneens vanaf 14.30 uur en worden
gehouden door de hiertoe door de afdelingsvoorzitter aangeduide rechter.
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Artikel 31
De kamers van de afdeling Mechelen houden zitting met één rechter met uitzondering van de
kamers MB1, MB6, MF9, MJ3, MC1 & MC6 die ook zitting kunnen houden met drie
rechters.
Indien de noden van de dienst dit noodzaken, kan de voorzitter na advies van de hoofdgriffier,
beslissen om een kamer om te vormen naar een kamer die zitting kan houden met drie
rechters.

A. AFDELING MECHELEN - DE BURGERLIJKE RECHTBANK
Artikel 32
§1
De burgerlijke rechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit de volgende onderafdelingen:
1° de onderafdeling « inleidingskamers burgerlijke zaken » waartoe de kamers MB1, MB2,
MB3 en MRb behoren;
2° de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » waartoe de kamers MB5,
MB6, en MB7 behoren;
3° de onderafdeling « beroepen vredegerecht en politierechtbank » waartoe de kamer MB1
behoort;
4° de onderafdeling « beslag » waartoe de kamer MBe behoort;
5° de onderafdeling « voorzitter » waartoe de kamers MBKg en MBVz behoren;
§2
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de
afdeling Mechelen door de voorzitter worden toegewezen aan een andere kamer van dezelfde
dan wel van een andere onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de afdeling Mechelen.
Artikel 33
§1
In de onderafdeling « inleidingskamers burgerlijke zaken » fungeert de kamer MB1 op
maandag als inleidingskamer voor de kamer MB1 zetelend als pleitkamer op dinsdag.
De kamer MB2 fungeert als inleidingskamer voor de kamers MB5, MB6 en MB7.
De oproepingen tot minnelijke schikking in toepassing van artikel 731 van het gerechtelijk
wetboek in materies die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank gebeuren
voor de kamer MB3.
De kamer MRb neemt kennis van de verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van
het gerechtelijk wetboek.
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§2
De kamer MB1 houdt als inleidingskamer zitting op maandag om 10.00 uur.
De kamer MB2 houdt zitting op maandag om 9.00 uur.
De kamer MB3 houdt zitting op maandag om 10.30 uur.
De kamer MRb houdt zitting alle werkdagen om 8.45 uur.

Artikel 34
§1
De onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » van de afdeling Mechelen
neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvan geen andere onderafdeling van de
burgerlijke rechtbank van de afdeling Mechelen kennis neemt.
De kamer MB5 neemt kennis van de nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in artikel 569,
eerste lid, 22° van het gerechtelijk wetboek.
§2
De kamers van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » afdeling
Mechelen houden zitting als volgt:
- kamer MB5 op dinsdag om 10.30 uur;
- kamer MB6 elke maandag om 9 uur en elke eerste, tweede, derde en vierde maandag van de
maand om 14.00 uur;
- kamer MB7 op dinsdag om 10.30 uur
De kamer MB5 houdt voor nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in artikel 569, eerste lid,
22° van het gerechtelijk wetboek zitting op de tweede en vierde dinsdag van de maand om
11u30.
De kamer MB5 houdt voor wat betreft de vereffeningen en verdelingen die niet onder de
bevoegdheid van de jeugd- en familierechtbank vallen, zitting op woensdag om 10u30.
De kamer MB6 houdt als kamer met een rechter zitting elke maandag om 9 uur en elke eerste,
tweede, derde en vierde maandag van de maand om 14.00 uur, en uitdovend voor de nog
hangende zaken voor deze kamer die eerder collegiaal werden behandeld als kamer met drie
rechters op maandag om 14 uur.
§3
De zaken van de van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » worden
ingeleid voor de kamer MB2 op maandag om 09.00 uur, met uitzondering van de
nationaliteitsvorderingen bestemd voor de kamer MB5 die ingeleid worden op de tweede en
vierde dinsdag van de maand om 11u30.
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Artikel 35
§1
De onderafdeling « beroepen vredegerecht en politierechtbank » van de afdeling Mechelen
neemt kennis van de vorderingen inzake :
1° hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank op
burgerlijk gebied behoudens deze waarvoor de familierechtbank bevoegd is;
2° burgerlijke rechtsvorderingen naar aanleiding van drukpersmisdrijven;
3° verzoeken tot herroeping van het gewijsde;
4° tuchtzaken;
5° burgerlijke zaken na of toewijzing aan een kamer met drie rechters;
§2
De kamer MB1 als pleitkamer houdt zitting op dinsdag om 09.00 uur.

Artikel 36
§1
De onderafdeling « beslag » van de afdeling Mechelen neemt kennis van de vorderingen
inzake:
1° bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging;
2° pogingen tot minnelijke schikkingen overeenkomstig artikel VII.147 Wetboek Economisch
Recht (en vanaf 1 december 2016 art. VII.147/24 Wetboek Economisch Recht, ingevolge wet
van 22 april 2016).
§2
De kamer MBe houdt zitting op elke eerste, tweede, derde en vierde vrijdag van de maand om
09.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer MBe op elke eerste, tweede, derde en vierde
vrijdag van de maand om 09.00 uur
Artikel 37
§1
De onderafdeling « voorzitter » van de afdeling Mechelen bestaat uit de kamers MBKg en
MBVz.
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De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer MBKg neemt
kennis van alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de voorzitter zetelend in kort
geding, zoals in kort geding en ten gronde, voor zover deze zaken niet behoren tot de
bevoegdheden van de familierechtbank.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer MBVz neemt
kennis van de vorderingen op éénzijdig verzoekschrift voor de voorzitter voor zover deze
zaken niet behoren tot de bevoegdheden van de familierechtbank.
§2
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer MBKg houdt zitting
op maandag om 10.45 uur en op vrijdag om 11.00 uur.
De aan het openbaar ministerie mededeelbare zaken voor de kamer MBKg worden
vastgesteld voor behandeling op de zitting van maandag om 10.45 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer MBKg op maandag om 10.45 uur of op vrijdag om
11.00 uur.
§4
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van de
vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.
Bij verhindering zal de voorzitter een magistraat aanduiden die hem zal vervangen om de hem
opgedragen ambtsverplichtingen, waaronder de behandeling van eenzijdige verzoekschriften,
te vervullen. Deze aanduiding zal op de meest eenvoudige wijze gebeuren en kan zelfs
mondeling of telefonisch gebeuren.
Indien de voorzitter geen magistraat heeft aangeduid, zal de voorzitter vervangen worden,
door een adjunct-mandaathouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze
door een ander magistraat naar orde van dienstanciënniteit, en tenslotte bij ontstentenis
hiervan zal de voorzitter vervangen worden door de dienstdoende beslagrechter, bij
ontstentenis hiervan door de dienstdoende onderzoeksrechter en bij ontstentenis hiervan door
de dienstdoende jeugdrechter.

B. AFDELING MECHELEN - DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK

Artikel 38
§1
De familierechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit de kamers MF1 tot en met MF9 die
als volgt kunnen worden gegroepeerd:
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1° de onderafdeling gevormd door de kamer MF1;
2° de onderafdeling gevormd door de kamers MF2;
3° de onderafdeling gevormd door de kamer MF3;
4° de onderafdeling gevormd door de kamer MF4;
5° de onderafdeling gevormd door de kamers MF5 tot MF9.
§2
De kamers van de familierechtbank van de afdeling Mechelen houden zitting met één rechter,
met uitzondering van de kamer MF9 die zitting kan houden met drie rechters.

§3
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de familierechtbank worden
toegewezen aan een andere onderafdeling van de familierechtbank, met uitsluiting van de
toewijzing aan de onderafdeling MF2.
Elke onderafdeling neemt kennis van de verzoekschriften in de door haar behandelde
materies.

Artikel 39
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer MF1 neemt kennis van de vorderingen inzake
echtscheiding bij onderlinge toestemming.
§2
De kamer houdt zitting op donderdag om 14.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer MF1 op donderdag om 14.00 uur.

Artikel 40
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer MF2 fungeert als kamer voor minnelijke schikking.
§2
De kamer voor minnelijke schikking houdt zitting op woensdag en donderdag om 09.00 uur.
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Artikel 41
§1
De kamer MF3 neemt kennis van de hiernavolgende vorderingen, voor zover partijen geen
gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben inzake:
1° echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
2° scheiding van tafel en bed.
3 ° voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
4 ° alle zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de
spoedeisendheid wordt aangevoerd.
5° onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten;
§2
De kamer voor MF3 houdt zitting op donderdag om 09.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer MF3 op donderdag om 9.00 uur.

Artikel 42
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer MF4 neemt kennis van de vorderingen inzake:
1° het bekomen van een machtiging tot verkoop (krachtens artikel 1193bis of 1195 van het
gerechtelijk wetboek);
2° huwelijksvermogensrecht (op grond van de artikelen 1387 tot 1474 van het burgerlijk
wetboek);
3° erfopvolging (waaronder de vordering krachtens artikel 745quater van het burgerlijk
wetboek), schenkingen en testamenten;
4°alle vereffeningen en verdelingen en vermogensrechtelijke betwistingen met uitzondering
van deze inzake feitelijke samenwoning die ressorteren onder de burgerlijke sectie;
§2
De kamer houdt zitting op dinsdag om 9.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer MF4 op dinsdag om 9.00 uur.
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Artikel 43
§1
De onderafdeling gevormd door de kamers MF5 tot en met MF7 neemt kennis van de
vorderingen inzake, voor zover partijen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben:
1° voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
2° ouderlijk gezag, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en
onderhoudsverplichtingen;
3° het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht;
4° zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid
wordt aangevoerd;
5° echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, en scheiding van tafel en bed;
6° aan het openbaar ministerie mededeelbare vorderingen tussen echtgenoten of wettelijk
samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen;
7° onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten;
8° het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012.
§2
De kamers MF5 en MF6 houdt zitting op woensdag om 9.00 uur.
De kamer MF7 houdt zitting op donderdag om 9 uur.
§3
Inleidingen op deze kamers gebeuren:
Voor de kamers MF5 en MF6 op woensdag om 9.00 uur.
Voor de kamer MF7 op donderdag om 9 uur.

Artikel 44
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer MF8 neemt kennis van de vorderingen inzake:
1° de staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk
of van de wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn- wettelijke samenwoning;
2° akten van de burgerlijke stand;
3° afstamming en adoptie;
4°de weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de
weigering tot het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning;
5° het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behorende tot de
bevoegdheid van de familierechtbank met uitzondering van het hoger beroep tegen vonnissen
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gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke indien collegiaal moet dit naar MF9: §1c
6° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen
krachtens artikel 389 BW, het verzet tegen opvragen gelden door minderjarige (krachtens
artikel 572 bis 12°gerechtelijk wetboek)
7° betwistingen kinderbijslag (krachtens artikel 572bis 8°-14°-15° gerechtelijk wetboek.)
8° aanduiding voogd ad hoc bij vorderingen tussen echtgenoten / wettelijk samenwonenden
9° volgende onderhoudsverplichtingen: uitkering levensonderhoud tegen verwekker,
onderhoudsverplichting van de nalatenschap van de eerststervende aan de langstlevende,
onderhoudsverplichting van (schoon)kinderen tov (schoon)ouders/bloedverwanten in
opgaande lijn, onderhoudsverplichting van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende
zonder nakomelingen aan zijn bloedverwanten in opgaande lijn;
10° alle materies die onder de bevoegdheid van de familierechtbank vallen en niet
uitdrukkelijk werden toegewezen aan een bepaalde kamer volgens dit reglement.
§2
De kamer MF8 houdt zitting op de eerste en derde donderdag van de maand om 14 uur.
§3
Inleidingen op deze kamer gebeuren op de eerste en derde donderdag van de maand om 14
uur.

Artikel 45
§1
De kamer MF9 neemt kennis van de vorderingen inzake het hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke.
§2
De kamer MF9 houdt zitting op donderdag om 13.30 uur.
§3
Inleidingen op deze kamer gebeuren op donderdag om 13.30 uur.

Artikel 46
§1
De jeugdrechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit de kamers MJ1 tot en met MJ3.
§2
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De jeugdrechtbank houdt zitting op de volgende dagen, naargelang de noden van de dienst,
vastgesteld door de voorzitter of de door de voorzitter aangeduide jeugdrechter:
1° de kamer MJ1 op de eerste en de derde dinsdag van de maand om 09.00 uur;
2° de kamer MJ2 op de tweede en vierde dinsdag van de maand om 09.00 uur;
3° de kamer MJ3 op de derde woensdag van de maand om 14.00 uur;
§3
De kamers van de jeugdrechtbank van de afdeling Mechelen houden zitting met één rechter
met uitzondering van de kamer MJ3 die zitting houdt met drie rechters.
§4
De kamer MJ3 houdt zitting voor de berechting van personen ten aanzien van wie er in
overeenstemming met de wet op de jeugdbescherming een beslissing tot uithandengeving is
genomen en inzake het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade in het kader van een
wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad, zoals bedoeld in artikel 76 Ger. W.
§5
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de jeugdrechter die van
dienst is op de datum van de vorderingen.
De voorzitter, of de door de voorzitter aangeduide jeugdrechter, verdeelt de zaken tussen de
jeugdrechters en richt hun dienst in.

C AFDELING MECHELEN - DE CORRECTIONELE RECHTBANK
Artikel 47
De correctionele rechtbank van de afdeling Mechelen bestaat uit:
1° de kamers voor correctionele zaken MC1 tot en met MC7;
2° de onderafdeling onderzoek van de afdeling Mechelen.
C/1 – de kamers voor correctionele zaken van de afdeling Mechelen

Artikel 48
§1
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Mechelen houden zitting als volgt :
1° de kamer MC1 op donderdag om 9.00 uur .
2° de kamer MC2 op maandag om 09.00 uur;
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Deze kamer neemt tevens kennis van de procedures van onmiddellijke verschijning
elke werkdag om 14 uur;
3° de kamer MC3 in de pare maanden op de eerste en derde vrijdag van de maand, in de
onpare maanden op de eerste vrijdag van de maand telkens om 09.00 uur;
4° de kamer MC4 op woensdag om 09.00 uur;
Deze kamer neemt tevens kennis van de procedures van onmiddellijke verschijning
elke werkdag om 14 uur;
5° de kamer MC5 als raadkamer op dinsdag, woensdag en vrijdag om 09.00 uur;
6° de kamer MC6 op de tweede en de vierde vrijdag van de maand om 09.00 uur;
7° de kamer MC7 in de onpare maanden op de derde vrijdag van de maand om 09.00 uur;
§2
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Mechelen houden zitting met één rechter,
met uitzondering van de kamers MC1 en MC6 die zitting kunnen houden met drie rechters.

Artikel 49
§1
De verdeling van de zaken tussen de kamers van de correctionele onderafdeling wordt
vastgesteld door de voorzitter van de rechtbank, na advies van de procureur des Konings,
desgevallend de arbeidsauditeur, en de hoofdgriffier, zo mogelijk in een overeenkomst tussen
de voorzitter van de rechtbank en de procureur des Konings, desgevallend de arbeidsauditeur.
De tot stand gekomen overeenkomsten worden ter kennis gebracht van de eerste voorzitter
van het Hof van beroep, de stafhouder van de Orde van advocaten, de hoofdgriffier en de
syndicus van de Raad van de Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders.
§2
De hogere beroepen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbank in strafzaken
worden gebracht voor de collegiale kamer MC6 op de tweede en op de vierde vrijdag van de
maand om 09.00 uur.
§3
De zaken bij toepassing van artikel 216quinquies Wetboek van Strafvordering, de
zogenaamde onmiddellijke verschijning, worden gebracht voor kamer MC2, MC4 elke
werkdag om 14 uur, zo mogelijk op maandag of donderdag.
§4
De rechtspleging op verzet wordt ingeleid voor de kamer die het verstek heeft uitgesproken.
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§5
De voorzitter van de rechtbank kan een zaak naar een andere correctionele kamer verwijzen.
De voorzitter of de magistraat die daartoe door hem is aangeduid kan ten allen tijde, zelfs
mondeling, de toelating verlenen om voor een andere kamer te dagvaarden.
§6
De correctionele zaken met betrekking tot economische en financiële misdrijven worden
behandeld door de kamer MC3 op de eerste en derde vrijdag van de pare maanden om 09.00
uur en op de eerste vrijdag van de onpare maanden om 9 uur.
De overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en, al in geval van samenloop of
samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten worden behandeld door de kamer MC7
op de derde vrijdag van de onpare maanden om 09.00 uur.
De restzaken, meer bepaald verzetten m.b.t. verstekvonnissen gewezen door de afdeling
Mechelen inzake materies van bijzonder strafrecht, en zaken mbt materies van ‘kansspelen’
en ‘vuurwerk’) worden behandeld door de kamer MC7 vanaf 11 uur.

C/2 - de onderafdeling onderzoek van de afdeling Mechelen
Artikel 50
§1
De voorzitter van de rechtbank of de onderzoeksrechter, die daartoe door de voorzitter is
gedelegeerd, verdeelt de zaken tussen de onderzoeksrechters en richt hun dienst in.
Deze dienstregeling wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de stafhouder van de raad van
de Orde en aan de procureur des Konings.
De onderzoeksrechters kunnen elkaar op elk ogenblik, zonder enige formaliteit vervangen.
Indien de behoeften van de dienst of een goede rechtsbedeling het vereisen, dan kan de
voorzitter, dan wel de door hem gedelegeerde onderzoeksrechter afwijken van de
dienstregeling van de onderzoeksrechters en van de verdeling van de zaken of aan een
onderzoeksrechter een zaak toebedelen die voor een andere onderzoeksrechter aanhangig is.
§2
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de onderzoeksrechter die
van dienst is op de datum van de vorderingen, tenzij de vordering gevoegd dient te worden bij
een gerechtelijk onderzoek waarvoor een andere onderzoeksrechter al werd gelast, in welk
geval ze bij deze onderzoeksrechter gebracht worden.
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De vorderingen van het openbaar ministerie in toepassing van artikel 28septies WSvo worden
gebracht voor de onderzoeksrechter van dienst. Verdere vorderingen in dezelfde zaak,
volgend op deze vordering uit hoofde van artikel 28septies WSvo worden gebracht voor
dezelfde onderzoeksrechter, ook wanneer deze niet van dienst is.
De vorderingen van de respectieve secties van het openbaar ministerie kunnen worden
gebracht voor de daartoe door de voorzitter aangeduide onderzoeksrechters, die zich
gespecialiseerd hebben in de in artikel 186 Ger.W. opgesomde materies.
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HOOFDSTUK IV - AFDELING TURNHOUT
Artikel 51
De afdeling Turnhout van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bestaat uit drie secties
samengesteld uit 26 kamers en 3 kabinetten voor onderzoeksrechters:
§1. De burgerlijke rechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit:
- 7 kamers voor burgerlijke zaken namelijk de kamers TB1,TB3, TB4, TB5, TB6, TB8 en
TB9;
- 2 kamers voor de zaken behorend tot de bevoegdheid van de voorzitter, namelijk de kamers
TBKg en TBVz;
- 1 kamer in beslagzaken en middelen van tenuitvoerlegging, namelijk de kamer TBe;
- 1 bureau voor verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van het gerechtelijk
wetboek, namelijk de kamer TRb;
§2 De familie- en jeugdrechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit:
- 7 kamers voor familiezaken, namelijk de kamers TF1 tot en met TF5, TF7 en TF10;
- 1 kamer voor minnelijke schikking, namelijk de kamer TF6 ;
- 3 jeugdkamers, namelijk de kamers TJ1, TJ2 en TJ3;
§3 De correctionele rechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit:
- 4 kamers voor correctionele zaken, namelijk de kamers TC1, TC2, TC3 en TC4;
- 3 kabinetten voor onderzoeksrechters;
Artikel 52
De getuigenverhoren worden gehouden door de rechter die ze bevolen heeft op een plaats en
tijdstip door deze bepaald vanaf 12.00 uur, zonder dat dit de behandeling van de andere zaken
vertraagt.
Zo de rechter of de kamer die het getuigenverhoor bevolen heeft, verhinderd is, zullen de
getuigenverhoren gehouden worden op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, eveneens
vanaf 12.00 uur.
De getuigenverhoren in uitvoering van de Bewijsverordening 1206/2011 zullen eveneens
gehouden worden op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, eveneens vanaf 12.00 uur
en worden gehouden door de hiertoe door de voorzitter aangeduide rechter.

Artikel 53
De kamers van de afdeling Turnhout houden zitting met één rechter tenzij een collegiale
samenstelling overeenkomstig de wet noodzakelijk is of de voorzitter bij toepassing van
artikel 92 Ger.W. een zaak ambtshalve toewijst aan een kamer die collegiaal dient te zetelen.
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A. AFDELING TURNHOUT - DE BURGERLIJKE RECHTBANK

Artikel 54
§1
De burgerlijke rechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit de volgende onderafdelingen:
1° de onderafdeling « bureau voor rechtsbijstand » waartoe de kamer TRb behoort;
2° de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » waartoe de kamers TB1,
TB5, TB6, TB8 en TB9 behoren;
3° de onderafdeling « aansprakelijkheid » waartoe de kamer TB4 behoort;
4° de onderafdeling « beroepen vredegerecht » waartoe de kamer TB3 behoort;
5° de onderafdeling « beslag » waartoe de kamer TBe behoort;
6° de onderafdeling « voorzitter » waartoe de kamers TBKg en TBVz behoren;
§2
Per onderafdeling is er minstens één inleidingskamer zoals hierna bepaald.
§3
De kamers van de burgerlijke rechtbank van de afdeling Turnhout houden zitting met één
rechter. Indien een collegiale samenstelling overeenkomstig de wet noodzakelijk is of de
voorzitter bij toepassing van artikel 92 Ger.W. een zaak ambtshalve toewijst aan een kamer
die collegiaal dient te zetelen, houden de kamers TB3 en TB4 zitting met drie rechters.
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de
afdeling Turnhout door de voorzitter worden toegewezen aan een andere kamer van dezelfde
of van een andere onderafdeling van de burgerlijke rechtbank van de afdeling Turnhout.

Artikel 55
§1
De onderafdeling « bureau voor rechtsbijstand » van de afdeling Turnhout bestaat uit de
kamer TRb.
Deze kamer wordt voorgezeten door de afdelingsvoorzitter van de afdeling Turnhout of de
door hem aangeduide magistraat.
§2
De kamer TRb neemt kennis van de verzoeken om rechtsbijstand krachtens artikel 664 van
het gerechtelijk wetboek.
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§3
De kamer TRb houdt zitting op woensdag om 11u00 indien behandeling ter zitting
noodzakelijk blijkt.

Artikel 56
§1
De onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » van de afdeling Turnhout
neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvan geen andere onderafdeling van de
afdeling Turnhout kennis neemt.
§2
De kamers TB5, TB6, TB8 en TB9 kunnen kennis nemen van alle vorderingen zoals vermeld
onder §1 zonder specificatie.
§3
De kamers van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » van de
afdeling Turnhout houden zitting als volgt:
- kamer TB1 op woensdag om 09.00 uur;
- kamer TB5 op maandag om 09.00 uur;
- kamer TB6 op dinsdag om 09.00 uur;
- kamer TB8 op woensdag om 09.00 uur;
- kamer TB9 op donderdag om 09.00 uur;
§4
De zaken van de van de onderafdeling « algemene kwalificatie in burgerlijke zaken » worden
ingeleid voor de kamer TB1 op woensdag om 09.00 uur. De kamer TB1 fungeert als
inleidingskamer voor de kamers TB5, TB6, TB8 en TB9.

Artikel 57
§1
De onderafdeling « aansprakelijkheid » van de afdeling Turnhout neemt kennis van de
vorderingen inzake:
1° hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken;
2° burgerlijke zaken na toewijzing aan een kamer met drie rechters;
3° artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, inzake artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen, en inzake artikel 23/2 van de wet van 2 augustus
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2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (vorderingen
als bedoeld in artikel 569, eerste lid, 38° van het gerechtelijk wetboek);
§2
De kamer TB4 neemt als kamer die zitting houdt met één rechter, kennis van de vorderingen
inzake hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken.
§3
De kamer TB4 houdt zitting op de tweede, de vierde en eventueel op de vijfde vrijdag van de
maand om 09.00 uur.
§4
De zaken die tot de bevoegdheid van kamer TB4 behoren, worden ingeleid voor de kamer
TB3 op maandag om 09.00 uur.
Artikel 58
§1
De onderafdeling « beroepen vredegerecht » van de afdeling Turnhout neemt kennis van de
vorderingen inzake :
1° het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behoudens deze waarvoor
de familierechtbank bevoegd is;
2° de burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven;
3° het verzoek tot herroeping van het gewijsde;
4° tuchtzaken;
5° burgerlijke rechtsvorderingen na toewijzing aan een kamer met drie rechters behoudens
deze betreffende het aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht;
§2
De kamer TB3 neemt kennis van alle onder § 1, 1° t/m 5° vermelde vorderingen.
De kamer TB3 neemt eveneens kennis van nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in artikel
569, eerste lid, 22° van het gerechtelijk wetboek.
§3
De kamer TB3 houdt zitting op maandag om 09.00 uur.
De kamer TB3 houdt voor de nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in artikel 569, eerste
lid, 22° van het gerechtelijk wetboek zitting op maandag om 12.00 u.
§4
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De zaken die tot de bevoegdheid behoren van de kamer TB3 worden ingeleid voor de kamer
TB3 op maandag om 09.00 uur.

Artikel 59
§1
De onderafdeling « beslag » van de afdeling Turnhout neemt kennis van de vorderingen
inzake:
1° bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging;
2° pogingen tot minnelijke schikkingen overeenkomstig artikel VII.147 Wetboek
Economisch Recht (en vanaf 1 december 2016 art. VII.147/24 Wetboek Economisch Recht,
ingevolge wet van 22 april 2016).
§2
De kamer TBe houdt zitting op dinsdag om 09.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer TBe op dinsdag om 09.00 uur

Artikel 60
§1
De onderafdeling « voorzitter » van de afdeling Turnhout bestaat uit de kamers TBKg en
TBVz.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer TBKg neemt
kennis van alle zaken die behoren tot de bevoegdheid van de voorzitter zetelend in kort
geding, zoals in kort geding en ten gronde, voor zover deze zaken niet behoren tot de
bevoegdheden van de familierechtbank.
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer TBVz neemt
kennis van de vorderingen op éénzijdig verzoekschrift voor de voorzitter voor zover deze
zaken niet behoren tot de bevoegdheden van de familierechtbank.

§2
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat zetelend in de kamer TBKg houdt zitting
op dinsdag en op vrijdag om 12.00 uur.
§3
De zaken worden ingeleid voor de kamer TBKg op dinsdag of op vrijdag om 12.00 uur.
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§4
De voorzitter of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van de
vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.
Bij verhindering zal de voorzitter een magistraat aanduiden die hem zal vervangen om de
hem opgedragen ambtsverplichtingen, waaronder de behandeling van eenzijdige
verzoekschriften, te vervullen. Deze aanduiding zal op de meest eenvoudige wijze gebeuren
en kan zelfs mondeling of telefonisch gebeuren.
Indien de voorzitter geen magistraat heeft aangeduid, zal de voorzitter vervangen worden,
door een adjunct-mandaathouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze
door een ander magistraat naar orde van dienstanciënniteit, en tenslotte bij ontstentenis
hiervan zal de voorzitter vervangen worden door de dienstdoende beslagrechter, bij
ontstentenis hiervan door de dienstdoende onderzoeksrechter en bij ontstentenis hiervan door
de dienstdoende jeugdrechter.
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B. AFDELING TURNHOUT - DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK
B/1 – de familierechtbank van de afdeling Turnhout

Artikel 61
§1
De familierechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit de kamers TF1 tot en met TF7 en
TF10 die als volgt kunnen worden gegroepeerd:
1° de onderafdeling gevormd door de kamer TF1;
2° de onderafdeling gevormd door de kamer TF2 ;
3° de onderafdeling gevormd door de kamers TF3 en TF4;
4° de onderafdeling gevormd door de kamer TF5;
5° de onderafdeling gevormd door de kamer TF7;
6° de onderafdeling gevormd door de kamer TF10;
7° de onderafdeling gevormd door de kamer TF6;
§2
Per onderafdeling is er minstens één inleidingskamer, behoudens wat betreft kamer TF10,
zoals hierna bepaald.
§3
De kamers van de familierechtbank van de afdeling Turnhout houden zitting met één rechter,
met uitzondering van de kamer TF7 die zitting houdt met drie rechters.
§4
Wanneer de omstandigheden of de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van een onderafdeling van de familierechtbank worden
toegewezen aan een andere onderafdeling van de familierechtbank, met uitsluiting van de
toewijzing aan de onderafdeling TF6.

Artikel 62
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF1 neemt kennis van de vorderingen inzake:
1° echtscheiding bij onderlinge toestemming;
2° echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed voor
zover een uitspraak mogelijk is op de inleidingszitting;
3° akkoorden die ter homologatie worden voorgelegd;
4° verzoekschriften familierechtbank bestemd voor de voorzitter ;
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Deze kamer fungeert tevens als inleidingskamer voor de kamers TF3 en TF10.
§2
De kamer TF1 houdt zitting op maandag om 09.00 uur.

Artikel 63
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF2 neemt kennis van vorderingen inzake:
1° de staat van personen, waaronder ook de vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk
of van de wettelijke samenwoning wegens schijnhuwelijk of schijn-wettelijke samenwoning;
2° akten van de burgerlijke stand;
3° afstamming en adoptie van meerderjarige kinderen;
4° de weigering tot huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de
weigering tot het opmaken van een verklaring van wettelijke samenwoning;
5° het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter behorende tot de
bevoegdheid van de familierechtbank met uitzondering van het hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke.
§2
De kamer TF2 houdt zitting op donderdag van 09.00 uur tot 10.30 uur.
§3
De zaken bedoeld in §1 worden ingeleid voor de kamer TF2 op donderdag om 09.00 uur.

Artikel 64
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF7 neemt kennis van het hoger beroep ingesteld
tegen vonnissen gewezen door de vrederechter met toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
§2
De kamer TF7 houdt zitting op maandag om 12.00 uur.
§3
De zaken bedoeld in §1 worden ingeleid voor Kamer TF7 op maandag om 12.00 uur.
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Artikel 65
§1
§1a
De kamer TF3 neemt, indien partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen
hebben, kennis van de vorderingen inzake:
1° echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed
voorzover geen uitspraak mogelijk is op de inleidingskamer TF1;
2° voorlopige maatregelen tussen echtgenoten;
3° onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten;
4° tussen echtgenoten betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun
goederen (ondermeer op grond van de artikelen 214-222, 224 en 1477 BW) uitgezonderd
deze waarvan kamer TF1 kennis neemt;
5° alle zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank en waarvan de
spoedeisendheid wordt aangevoerd;
6° tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012;
§1b
De kamer TF4 neemt, indien partijen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben,
kennis van vorderingen zoals bedoeld in §1a.
De kamer TF4 neemt bovendien kennis van vorderingen inzake:
1° het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de
onderhoudsverplichtingen voor de gemeenschappelijke minderjarige kinderen van partijen,
voorzover de ouders echtgenoten of ex-echtgenoten zijn;
2° het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht voorzover de ouders echtgenoten of
ex-echtgenoten zijn;
3° tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012;
4° adoptie van minderjarige kinderen;
§2
De kamer TF3 houdt zitting op donderdag om 10.30 uur.
De kamer TF4 houdt zitting op maandag en donderdag om 9.00 uur.
§3
Inleidingen op deze kamers gebeuren:
- voor de materie vermeld onder §1a op de zitting van de kamer TF3 op donderdag om 10.30
uur of op de zitting van de kamer TF1 op maandag om 09.00 uur , in die zin dat de zaken die
niet voor behandeling worden weerhouden op de zitting van de kamer TF1 op maandag
worden verdaagd naar de zitting van de kamer TF3 van donderdag;
- voor de materie vermeld onder §1b op de zitting van de kamer TF4 op maandag en op
donderdag om 09.00 uur;
47

Artikel 66
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF5 neemt kennis van vorderingen inzake:
1° ouderlijk gezag, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en
onderhoudsverplichtingen voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen voorzover de
ouders geen echtgenoten of ex-echtgenoten zijn;
2° het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht voorzover de ouders geen echtgenoten
of ex-echtgenoten zijn;
3° voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden;
4° alle onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van deze waarvan de onderafdeling
gevormd door de kamers TF3 en TF4 kennis neemt;
5° tussen wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of
betreffende hun goederen;
6° het tijdelijk huisverbod in toepassing van de wet van 15 mei 2012;
7° zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid
wordt aangevoerd voor zover deze betrekking hebben op de gemeenschappelijke
minderjarige kinderen van partijen die samenwonend of ex samenwonend zijn;
8° adoptie van minderjarige kinderen;
9° betwistingen kinderbijslag (krachtens artikel 572bis 8°-14°-15° gerechtelijk wetboek).
§2
De kamer TF5 houdt zitting op woensdag om 09.00 uur en op vrijdag om 09.00 uur.
§3
De zaken bedoeld in §1 worden, voor zover de vorderingen worden ingesteld bij
dagvaarding, ingeleid op de zitting van de kamer TF5 op woensdag om 09.00 uur of op
vrijdag om 09.00 uur.

Artikel 67
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF10 neemt kennis van vorderingen inzake:
1° erfopvolging, schenkingen en testamenten;
2° alle vereffeningen en verdelingen;
3° huwelijksvermogensrecht (op grond van de artikelen 1387 tot 1474 van het burgerlijk
wetboek);
§2
De kamer TF10 houdt zitting op vrijdag om 09.00 uur.
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§3
De zaken van de kamer TF10 worden ingeleid op de zitting van de kamer TF1 op maandag
om 09.00 uur.

Artikel 68
§1
De onderafdeling gevormd door de kamer TF6 fungeert als kamer voor minnelijke schikking.
§2
De kamer TF6 houdt zitting op maandag, woensdag en op vrijdag om 09.00 uur.

B/2 – de jeugdrechtbank van de afdeling Turnhout

Artikel 69
§1
De jeugdrechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit de kamers TJ1, TJ2 en TJ3.
§2
De jeugdrechtbank houdt in principe zitting op de volgende dagen, naargelang de noden van
de dienst vastgesteld door de leidende jeugdrechter:
1° de kamer TJ1 op maandag, minstens op de eerste, de derde en eventueel op de vijfde
maandag van de maand;
2° de kamer TJ2 op donderdag, minstens op de tweede, de vierde en eventueel op de vijfde
donderdag van de maand;
3° de kamer TJ3 op de tweede en op de vierde woensdag van de maand.
§3
De kamers van de jeugdrechtbank van de afdeling Turnhout houden zitting met één rechter
met uitzondering van de kamer TJ3 die zitting houdt zitting met drie rechters.
§4
De voorzitter of de door de voorzitter aangeduide jeugdrechter verdeelt de zaken tussen de
jeugdrechters en richt hun dienst in.
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§5
De zittingen van de kamer TJ1 en van de kamer TJ2 vangen aan om 09.00 uur. De zaken
worden gedagvaard op de vastgestelde uren vanaf 09.00 uur.
§6
De kamer TJ3 houdt zitting voor de berechting van personen ten aanzien van wie er in
overeenstemming met de wet op de jeugdbescherming een beslissing tot uithandengeving is
genomen en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade in het kader van een
wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad, zoals bedoeld in artikel 76 Ger. W.
De zittingen van de kamer TJ3 vangen aan om 13.30 uur.
§7
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de jeugdrechter die van
dienst is op de datum van de vorderingen. De interne dienstregeling duidt de jeugdrechter aan
die belast is met de verdere behandeling van de zaak.
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B. AFDELING TURNHOUT - DE CORRECTIONELE RECHTBANK

Artikel 70
De correctionele rechtbank van de afdeling Turnhout bestaat uit:
1° de kamers voor correctionele zaken TC1 tot en met TC4;
2° de onderafdeling onderzoek van de afdeling Turnhout;

C/1 – de kamers voor correctionele zaken van de afdeling Turnhout
Artikel 71
§1
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Turnhout houden zitting als volgt :
1° de kamer TC1 op woensdag om 09.00 uur;
2° de kamer TC2 op de eerste en de derde donderdag van de maand om 09.00 uur;
3° de kamer TC3 op maandag, dinsdag en op vrijdag;
4° de kamer TC4, als raadkamer op dinsdag en op vrijdag om 09.00 uur en zo nodig elke
andere werkdag om 9 uur en indien de zittingsdag een maandag is of een dag die volgt op een
feestdag, dan kan er ook zitting zijn om 14.00 uur.
§2
De kamers voor correctionele zaken van de afdeling Turnhout houden zitting met één rechter,
met uitzondering van de kamers TC1 en TC2 die zitting kunnen houden met drie rechters.
Bij loutere afhandeling van burgerlijke belangen zal de kamer TC2 zitting houden met één
rechter.
Artikel 72
§1
De verdeling van de zaken tussen de kamers van de correctionele onderafdeling wordt
vastgesteld door de voorzitter van de rechtbank, na advies van de procureur des Konings,
desgevallend de arbeidsauditeur, en de hoofdgriffier, zo mogelijk in een overeenkomst tussen
de voorzitter van de rechtbank en de procureur des Konings, desgevallend de arbeidsauditeur.
De tot stand gekomen overeenkomsten worden ter kennis gebracht van de eerste voorzitter
van het hof van Beroep, de stafhouder van de Orde van advocaten, de hoofdgriffier en de
syndicus van de Raad van de Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders.
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§2
De hogere beroepen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbank in strafzaken
worden gebracht voor de collegiale kamer TC2.
§3
De rechtstreekse dagvaardingen door een benadeelde partij worden uitsluitend gebracht voor
de kamer TC3.
In onderhavig geval wordt het openbaar ministerie door de dagvaardende partij vooraf
verwittigd en krijgt het ten minste drie dagen voor de oproeping van de zaak inzage van de
stukken.
§4
Vorderingen van het openbaar ministerie met rechtstreekse dagvaarding, met het oog op een
zo snel mogelijke verschijning worden behandeld door de kamer TC3.
§5
De rechtspleging op verzet wordt ingeleid voor de kamer die het verstek heeft uitgesproken.
§6
De voorzitter van de rechtbank kan een zaak naar een andere correctionele kamer verwijzen.
Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan de afdelingsvoorzitter of een ondervoorzitter.
De voorzitter of de magistraat die daartoe door hem is aangeduid kan ten allen tijde, zelfs
mondeling, de toelating verlenen om voor een andere kamer te dagvaarden.
§7
De overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten en, al in geval van samenloop of
samenhang, van genoemde overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet
behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten worden behandeld door de kamer TC3
op de zitting van de eerste maandag van de maand, dan wel overeenkomstig de afspraken ter
zake gemaakt met het arbeidsauditoraat.
Wanneer wat deze materie betreft de behandeling door een collegiale dient te gebeuren,
worden de zaken behandeld door de kamer TC1.
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§8
De inbreuken inzake bijzondere milieuwetgeving, voor zover deze tot op heden niet
ressorteren onder het zaakverdelingsreglement en aldus uitsluitend worden behandelend door
de afdeling Antwerpen, worden behandeld door de kamer TC3 op de zitting van de eerste
dinsdag van de maand.

C/2 - de onderafdeling onderzoek van de afdeling Turnhout

Artikel 73
§1
De voorzitter van de rechtbank of de magistraat-onderzoeksrechter, die daartoe door hem is
gedelegeerd, verdeelt de zaken tussen de onderzoeksrechters en richt hun dienst in.
Deze dienstregeling wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de stafhouder van de raad
van de orde en aan de procureur des Konings.
De onderzoeksrechters kunnen elkaar te allen tijde, zonder enige formaliteit vervangen.
§2
De vorderingen van het openbaar ministerie worden gebracht voor de onderzoeksrechter die
van dienst is op de datum van de vorderingen, tenzij de vordering gevoegd dient te worden
bij een gerechtelijk onderzoek waarvoor een andere onderzoeksrechter al gelast werd, in welk
geval ze bij deze onderzoeksrechter gebracht worden.
Indien de behoeften van de dienst of een goede rechtsbedeling het vereisen, dan kan de deken
van de onderzoeksrechter afwijken van de dienstregeling van de onderzoeksrechters en van
de verdeling van de zaken of aan een onderzoeksrechter een zaak toebedelen die voor een
andere onderzoeksrechter aanhangig is.
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HOOFDSTUK V - ZITTINGSPLAATSEN
Artikel 74
Een zittingsplaats voor de afdeling Antwerpen betreft het gerechtsgebouw te Antwerpen, met
adres Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen, waar deze afdeling ook haar actuele
administratieve zetel heeft.
Een zittingsplaats voor de afdeling Mechelen betreft het gerechtsgebouw te Mechelen, met
adres Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen, waar deze afdeling ook haar actuele administratieve
zetel heeft.
Een zittingsplaats voor de afdeling Turnhout is het gerechtsgebouw te Turnhout, met adres
Kasteelplein 1 te 2300 Turnhout, waar deze afdeling ook haar actuele administratieve zetel
heeft.

Artikel 75
Ten aanzien van de veroordeelden die in de gevangenis verblijven en behoudens voor de
uitspraak van de vonnissen waarvoor zij zitting houden in enige rechtbank van eerste aanleg
gevestigd in het rechtsgebied van het Hof van beroep van Antwerpen, houden de
strafuitvoeringskamers zitting in de gevangenis.
Ten aanzien van de veroordeelden die niet in de gevangenis verblijven mogen de
strafuitvoeringskamers zitting houden in de gevangenis of in elke rechtbank van eerste aanleg
gevestigd in het rechtsgebied van het Hof van beroep van Antwerpen.
Wanneer artikel 36 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam
van de strafuitvoeringsmodaliteiten wordt toegepast, houden zij zitting in elke rechtbank van
eerste aanleg gevestigd in het rechtsgebied van het Hof van beroep van Antwerpen.

Artikel 76
De raadkamer kan zitting hebben in de gevangenis voor de behandeling van zaken in
toepassing van de artikelen 21, 22 en 22bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, of in de gevallen van de regeling van de rechtspleging indien de
betrokkene gedetineerd is.
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HOOFDSTUK VI - SLOTBEPALINGEN
Artikel 77
De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de procureur des Konings en van de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, de dagen en uren van de vakantiezittingen in
overeenstemming met de artikelen 334 en 339 van het Gerechtelijk Wetboek.
Hij maakt de dienstregeling op van de magistraten die er zitting houden.
De voorzitter van de rechtbank kan ten allen tijde de dienstregeling wijzigen met het oog op
de behoeften van de dienst.

Artikel 78
De beschikkingen, die de voorzitter van de rechtbank neemt op grond van de artikelen 89 en
90 van het Gerechtelijk Wetboek of op grond van dit reglement, worden ter griffie van de
rechtbank aangeplakt.
Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het
hof van Beroep, van de procureur des Konings, van de stafhouder van de Orde van
advocaten, van de hoofdgriffier van de rechtbank en van de syndicus van de Raad van de
Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders van Antwerpen.

Artikel 79
In geval van dringende omstandigheden of wanneer een goede rechtsbedeling dit vereist, kan
de voorzitter van de rechtbank, na het advies van de procureur des Konings en de
hoofdgriffier te hebben ingewonnen, een voorlopige wijziging brengen aan het aantal kamers,
hun bevoegdheid, hun samenstelling en het aantal zittingen voor zover deze wijziging niet de
opheffing van de betrokken kamers tot gevolg heeft.
Indien de behoeften van de dienst het vereisen, kan de voorzitter van de rechtbank, na het
advies van de procureur des Konings en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen,
beslissen dat één of meer kamers bijkomende zittingen houden, op de dagen en uren die hij
bepaalt.

Artikel 80
Voorliggend reglement past het reglement van 1 september 2015 aan en heeft uitwerking
vanaf 1 september 2016.
Antwerpen, 1 juli 2016.

B. Willocx,
voorzitter
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