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INLEIDING 

 
Geachte lezer van dit werkingsverslag, 

Soms gebeurt het. Dan mag je al je plannen in de vuilbak gooien. Vorig jaar waren we nog bezig 

met de afwerking van het werkingsverslag voor 2019, en vooral met het begin van de uitvoering 

van wat we ons voor 2020 hadden voorgenomen, toen de covid-crisis ons op het hoofd viel. 

Het was voortdurend schakelen, in Brussel werd via het College één en ander aangestuurd, 

lokaal trachtten we een brede basis te vinden binnen justitie Antwerpen en vooral binnen de 

rechtbank. 

We hadden het geluk dat er al een stevige structuur stond, en vooral dat er een grote onderlinge 

solidariteit was en de éénsluidende wil om onze opdracht en dienstverlening zoveel mogelijk 

verder te zetten. Dit is ook gelukt. Er was geen grote disruptie, we hebben zo goed en zo kwaad 

als het kon telkens opnieuw oplossingen gezocht en verder gedaan. Er waren uitstellen, zittingen 

zonder beklaagden en ouders, maar we hebben dit zoveel mogelijk beperkt, en tegelijk de 

pandemie zo weinig mogelijk kans gegeven. 

Ik wil iedereen, alle leidinggevenden, en alle leden van onze rechtbank oprecht danken voor hun 

inzet en flexibiliteit tijdens deze crisis zonder voorgaande. Ondanks de dreiging, ondanks de 

soms plots om zich heen grijpende besmettingen, hebben we zoveel mogelijk oog blijven houden 

voor de rechtzoekende en voor de maatschappij die op ons een beroep moeten doen en dit wel 

degelijk konden blijven doen, ondanks de pandemie. 

In dit werkingsverslag wil ik u in het bijzonder wijzen op de Antwerpse moniteur, een kort 

verslag van de activiteiten van het dircom in 2020, waarbij ook wordt ingegaan op de aanpak 

covid-crisis, en verder op de revelerende verslagen van de griffie en van de respectieve secties.  

Daarnaast zijn onze missie, visie en waarden van belang, we laten ons beleid er door aansturen, 

en de doelstellingen die we voor 2021 hebben bepaald.  

We leggen voor onze organisatie de nadruk op de IT en op interne controle. Voor onze mensen 

focussen we op hun welzijn, de rekrutering van nieuwe mensen en op de inschakeling van 

juristen, een nieuw gegeven voor onze rechtbank. Wat de rechtspraak betreft liggen de 

prioriteiten naast het algemeen nastreven van een zo goed mogelijke kwaliteit, bij de verdere 

ontwikkeling van projecten rond onze “Vlinderrechter” (niet dure, snelle, participatieve en 

effectieve rechtspraak), bij een aangehouden focus op seksuele delinquentie en tenslotte bij de 

verdere vernieuwing van het zittingsmanagement. Bij dit laatste proberen we onder meer de 

innovaties waartoe de Covid-crisis ons inspireerde, zoals videozittingen, te behouden en verder 

uit te rollen. De rechtbank blijft aldus ook tal van projecten voor vernieuwing en verbetering van 

haar werking en van haar rechtspraak ondersteunen, zoals het multidisciplinair onthaal, de 

opvolgingskamers, de front end court, enz. 

Ik wijs uit naam van alle medewerkers van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen ook graag 

op de cijfers in dit verslag.  

Ondanks Covid hebben we onze fixatietermijnen zeer redelijk kunnen houden. Er was minder 

output in de eerste fase van de crisis, maar er was ook wat minder input, en we hebben zoveel 

mogelijk doorgedaan en in de vakantie en in het najaar zeer hard gewerkt. Dit maakt dat we 

geen “covid-erfenis” meesleuren in onze organisatie. Ik hoop dat het echter ook opvalt dat 

vertrekkers nog steeds niet ten volle worden vervangen en dat we tegelijk vaak de meeste zaken 



5 

 

hebben van alle rechtbanken (op correctioneel en burgerlijk gebied, de tweede plaats op 

familiaal gebied), maar absoluut en relatief gezien geenszins een evenredig kader.  

Dit zorgt voor een bijzonder hoge werklast die eindelijk moet worden gecompenseerd, ook 

omdat we actueel voor sommige zaken absoluut niet de tijd kunnen reserveren die een 

betrokkene zou mogen verwachten (zie voor concrete voorbeelden het hoofdstuk “evolutie van 

de werklast”). We hopen heel sterk dat het beleid hiervoor oog zal hebben en dat de 

zogenaamde herfinanciering op vlak van menselijke middelen meer wordt dan een cosmetische 

operatie, en er daarnaast  bij voorbeeld ook op IT vlak eindelijk middelen zullen komen voor het 

weliswaar moeilijke en omvangrijke contentieux van eerste aanleg.  

De rechtbank presteert goed, dankzij een groot engagement van elkeen, waarvoor onze 

uitdrukkelijke dank, maar het wankel evenwicht waarop dit gesteund is, moet zeer duidelijk zijn.  

We hebben op dit ogenblik te weinig mensen om de basistaken afdoende te verzekeren, laat 

staan dat we andermaal de schijnbare niet volledige vervanging van vertrekkers in 2021 zomaar 

kunnen opvangen, en vooral dat we meer tijd zouden kunnen uittrekken waar bepaalde 
dossiers, in alle secties, dit vereisen om te komen tot een rechtsbedeling zoals de burger en de 

maatschappij die mag verwachten. We hopen dat we volgend jaar eindelijk zullen kunnen 

schrijven dat er voor het eerst sedert 2014 een inspanning is gebeurd om onze rechtbank en 

haar zeer grote werklast daadwerkelijk beter te ondersteunen, en we zullen intussen verder 

vechten, want er is geen beter woord voor, voor iedere kans ter zake. 

Ik wens u veel leesgenot, en sta altijd graag open voor verdere toelichting, 

 

 
 

Bart Willocx, 
voorzitter 
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OVERZICHT WERKINGSVERSLAG VOOR DE DRIE AFDELINGEN 

 

HOOFDSTUK I  

PERSONELE MIDDELEN 

 

Hierbij vindt u de samenvattende tabel voor de provincie. 

Samengevat kan gewezen worden op het volgende. Volgens de wet heeft onze rechtbank recht op 105 magistraten (naast 3 Surb-rechters en 6 Surb-
assessoren), 108 griffiers en 130,5 griffiemedewerkers. De facto waren er gemiddeld 94, 95 en 107 inzetbaar voor de rechtbank of 89,5, 88 en 82 
percent. Er was verder één referendaris voor de hele rechtbank. Er zijn in 2020 3 rechters vertrokken (2 pensioenen Eva Leliard, Bernard Van Camp 
en 1 promotie Filip Van den Berghe), hiervoor is er 1 ter vervanging gekomen (Lee Uyttenhove) en werd 1 delegatie beëindigd (Christian Denoyelle). 
Daarnaast werd 1 werkend assessor (Alice Roothooft) in ruste gesteld en vervangen (door Lieven Gijselinck). 

Het is vanzelfsprekend van belang hoe deze mensen concreet werden ingezet. Hierbij kan worden verwezen naar de allocatietabel voor de 
magistraten en deze voor de griffie, gevoegd in bijlage bij dit verslag. 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde 
bezetting van de 
personeelsformatie  

Delegaties of 
externe 
opdrachten  

Afwezigheden 
om medische 
redenen 

Afwezigheden om 
medische redenen die 
een weerslag hebben op 
de werking van het 
rechtscollege 

Andere afwezigheden  Niet rechtsprekende taken 

 2020 2020 2020 2020 2020 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen 
aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz.  

Magistraten 97 94 2 1194 d. 1194  d.     

Plaatsvervangende 
magistraten 

 (art. 383§2 
Ger.W.) 

7 7        

Plaatsvervangende 
rechters 

16 16        

Referendarissen 1 1        

Griffiers  108,00 96,23 - 1534,25 d 1534,25  d 3 17 d 46 d 14 

Ander 
administratief 
personeel  

132,00 95,15 - 3027,75 d 3027,75 d  -- -  8 d 7 
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HOOFDSTUK I bis  

SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITE (art 185/2 § 4 Ger.W.) 

 
naam functie 

Bart Willocx voorzitter 

Mia Suykerbuyk  afdelingsvoorzitter 

Theo Byl afdelingsvoorzitter 

Luc Potargent afdelingsvoorzitter 

Philippe Vandaele ondervoorzitter 

Ann Van de Vyver ondervoorzitter 

Guy Leysen hoofdgriffier 

Mark Jespers griffier - kabinetssecretaris 
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HOOFDSTUK II  

LOGISTIEKE MIDDELEN 

LOKALEN 
 
Voor de toestand in detail kan worden verwezen naar de interessante info ter zake in de verslagen van de respectieve afdelingen. 
 
De lokalen waarover de rechtbank beschikt zijn overwegend geschikt voor de dienst, al moet worden opgemerkt dat er jammer genoeg al te zeer 
bespaard wordt op het minimale onderhoud van deze gebouwen. Dit is op korte termijn een besparing, maar op lange termijn niet omdat dit 
uiteindelijk hogere uitgaven noodzaakt. Het getuigt ook niet steeds van respect naar de medewerkers van justitie en naar de rechtzoekenden. Bij 
wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar een iconisch gebouw als het Vlinderpaleis waar in geen jaren de ramen werden gereinigd, wat nu 
uiteindelijk werd hernomen. 
 
Ook de jarenlange besparingen op het poetspersoneel maken dat het onderhoud soms onvoldoende is en de gebouwen soms niet de noodzakelijke 
reinheid hebben. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat onder meer door bijkomende opdrachten (zie bijv. de groei van de strafuitvoeringsrechtbank, het 
taxatiebureau,…) de beschikbare ruimte duidelijk te klein wordt, in het bijzonder in Antwerpen en Mechelen. De covid-problematiek maakte dit 
probleem nog nijpender nu er in grotere lokalen moest worden gewerkt, met wachtruimtes,… In Mechelen werd zelfs gebruik gemaakt van de 
tegenovergelegen… Stadsschouwburg! In Antwerpen maakte ook het feit dat we het hebben mogelijk gemaakt dat Assisen kan zetelen in het 
Vlinderpaleis, wat de permanente bezetting van drie zittingszalen impliceert, dat de beschikbare ruimte soms al te beperkt is. Meer alternatief zaken 
behandelen, zoals in schikkingskamers burgerlijk en opvolgingskamers correctioneel, maakt ook dat andere ruimtes dan de klassieke zittingszalen 
nodig zijn, die echter slechts beperkt voorhanden zijn. De werking van de rechtbank begint duidelijk hinder te ondervinden van de te beperkte 
ruimtelijke mogelijkheden.  
 
Meer in het bijzonder moet gewezen worden op de toestand van de gebouwen te Mechelen: er is dringend nood aan meer onderhoud, en aan 
infrastructurele investeringen en betere veiligheidsvoorzieningen. Sedert 2019 neemt de rechtbank deel aan een oefening voor de bepaling van de 
noden inzake een nieuw gebouw voor justitie op een nieuwe locatie in Mechelen. Een dergelijke vernieuwing zou ook helemaal passen in het streven 
van het directiecomité van de rechtbank om elk van de afdelingen ook op langere termijn als volwaardige afdeling te behouden. 
 
In Mechelen, maar ook elders zijn er investeringen nodig in de cellen. Zo moeten cellen voorzien zijn van een alarmsysteem en zo mogelijk voorzien 
zijn van camera’s. De problematiek is aangekaart bij de betrokken diensten. 
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Een ander pijnpunt betreft de opslag van de overtuigingsstukken. Zeker in Antwerpen zou de locatie reeds lang verlaten moeten worden onder meer 
omwille van veiligheidsredenen, maar ook in Turnhout en Mechelen zijn er belangrijke opmerkingen te maken. Begin 2021 kregen we het bericht 
dat een locatie werd aangekocht voor een centrale opslagplaats, wat eindelijk perspectief geeft doch ook een zware logistieke operatie impliceert. 
 
Er moet ook geïnvesteerd worden in een klimaatregeling binnen onze gebouwen. Eerste aanleg werkt met continu diensten, ook in de 
zomermaanden. Op sommige plaatsen, zoals in het Vlinderpaleis op de gang van het onderzoek, wordt het te vaak al te warm om te werken. Dit is 
een structureel probleem dat ook structureel moet worden aangepakt. Men belooft ingrepen en investeringen, doch we wachten nog steeds op de 
concretisering ervan. 
 
Er is overal een onthaal voorzien maar ten gevolge van het personeelsgebrek kan dit niet steeds op een afdoende wijze worden bemand. In 
Antwerpen werd in 2019 gestart met een overkoepelend multidisciplinair onthaal voor alle bezoekers van het gebouw, centraal in de wandelzaal, in 
plaats van een onthaal dat louter de weg wijst naar een griffie of een zittingszaal Hierbij werken alle griffies binnen het Vlinderpaleis, de juridische 
eerstelijnsbijstand en het CAW samen. Meer info kan u vinden in het verslag van de afdeling Antwerpen. In april 2021 zal de bouw starten van een 
nieuwe onthaalzone in het Vlinderpaleis. Dit onthaal bleek in covid-tijden een absoluut voordeel: het aantal plaatsen waar er contact was met derden 
binnen het paleis kon aldus sterk worden beperkt.  
 
De bewegwijzering in de gebouwen kan vaak beter, maar soms blijken wijzigingen niet toegelaten, dan wel te duur. 
 
In Antwerpen rijst er een parkeerprobleem. Er is nu reeds een nijpend tekort aan parkeerplaatsen voor de eigen mensen, maar door het verdwijnen 
van de privéparking naast het Vlinderpaleis, en door het verdwijnen van de gratis parking op de Waalse kaai, wordt de bereikbaarheid van het 
Vlinderpaleis voor wie, medewerker of bezoeker, om welke reden ook niet met het openbaar vervoer kan komen maar een auto moet gebruiken, 
problematisch en duur.  
 
Wij streven naar de toepassing van de wetgeving inzake het welzijn op het werk en houden rekening met de verslagen van de preventie-adviseur, 
voor zover er middelen zijn om hieraan tegemoet te komen. 
 
Tenslotte: wie over logistiek spreekt, heeft het ook over de dienst new infra. Het was voor het beheer in het Vlinderpaleis, dat steeds zeer goed 
georganiseerd was en een voorbeeld was voor elders, een hele aanpassing om een goede samenwerking met deze relatief nieuwe dienst te vinden. 
Ieder begin is moeilijk, maar communicatie en engagement konden duidelijk soms beter. Verder is er de ontoereikende structuur voor de aansturing 
van deze dienst waarbij de eigenlijke diensten/gebruikers geen enkele vat hebben op hun werking en de evaluatie ervan. De procureur en de 
voorzitter hebben de FOD en de minister ter zake aangeschreven. 
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INFORMATICA 
 

De vragen ter zake zijn gedateerd. Zo communiceren onze mensen inderdaad via email met elkaar… 
 
De rechtbank gebruikt actief Iudexnet, een platform voor het delen van allerhande documentatie en informatie. In de gerechtsgebouwen werd wifi 
geïnstalleerd. 
 
Er zijn vele problemen op IT-gebied. Soms dient al te lang gewacht te worden op apparatuur of blijken bepaalde programma’s problematisch. De ict-
toepassingen op eerste aanleg zijn nog steeds fel verouderd en al te heterogeen (sommige dateren van in de jaren ’90, we hebben minstens een 
vijftal verschillende systemen). Er zijn vernieuwingen op komst, al moet het nog meer, nog sneller, beter voorbereid en op basis van een groter 
budget. Wat infrastructuur betreft kan worden opgemerkt dat er de komende jaren veel nieuwe laptops zouden worden aangekocht, doch men dient 
ook meer schermen te voorzien indien we meer met digitale dossiers gaan kunnen werken.  
 
Justscan werd in 2019 veralgemeend toegepast. Alle gerechtelijke onderzoeken  in de drie afdelingen worden ingescand wat grote inspanningen 
vraagt van de griffie maar ook aanzienlijke voordelen opleverde voor de betrokken werkprocessen. 
 
De rechtbank investeerde veel tijd in de invoering van MaCH correctioneel, in het bijzonder de afdeling Turnhout. De voorbereiding van de invoering 
van dit systeem was onvoldoende. De belofte om de snelle uitrol ervan vervolgens te compenseren met aandacht voor de verbetering van het 
systeem en extra opleiding werd niet gehouden omdat andere prioriteiten werden gesteld. 
 
De rechtbank toonde zich ook het afgelopen jaar zeer vaak bereid om inspanningen te leveren voor projecten die de IT vooruit kunnen helpen. Bij 
gebreke aan voldoende mensen voor justitie, moet immers ingezet worden op een betere informatisering, om aldus de werkdruk voor onze griffies  
te kunnen verbeteren. Zo was de rechtbank actief in Mach Corr, Mach BGC, Pacos, just online,… 
 
Er zijn ook meer investeringen nodig in mensen ter zake, zoals systeembeheerders die daadwerkelijk tijd hebben voor deze opdracht en hiertoe zijn 
opgeleid.  
 
De rechtbank maakt gebruik van de website van de hoven en rechtbanken, zowel voor het algemene gedeelte als voor het gedeelde bestemd voor 
journalisten: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen  
 
De rechtbank maakt vaak gebruik van de site voor het publiek maken van vonnissen waarvoor persbelangstelling bestaat.  
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De rechtbank pionierde tijdens de covid-crisis met online zittingen en het horen van verdachten via video. We hopen echter hiervoor beter materiaal 
te bekomen zoals camera’s, schermen en microfoons. 
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DOCUMENTATIEDIENST 
 

De rechtbank beschikt jammer genoeg niet over een documentatiedienst, enerzijds bij gebreke aan personeel, anderzijds ook gelet op de afbouw 

van de bibliotheken. 

  

De drie afdelingen beschikken over een bescheiden bibliotheek, in Mechelen en Turnhout was deze beter gestoffeerd omdat daar kon worden 

samen gewerkt met de balie wat echter in 2018, na de fusie van de drie balies, werd gestopt. Onze bibliotheken worden overwegend draaiend 

gehouden via vrijwilligerswerk van magistraten.  

 

In Antwerpen betaalt de FOD Justitie sedert jaren geen bijdrage meer voor het gebruik door justitie van de baliebibliotheek, in tegenstelling tot 

wat op andere plaatsen gebeurt. Dit werd reeds herhaaldelijk aangekaart, ook bij het IGO dat nu de kredieten ter zake beheert. 

Gelet op de goede verstandhouding met de balie kunnen onze magistraten gelukkig voorlopig verder gebruik maken van deze prima gestoffeerde 

bibliotheek, er lopen gesprekken inzake verdere samenwerking balie/rechtbank op dit vlak.  

 

Door de besparingen zijn er binnenshuis bijna geen tijdschriften op papier meer beschikbaar. Boeken kunnen in beperkte mate worden aangekocht. 

Er wordt vooral via de elektronische databanken gewerkt. 

 

De rechtbank kaart reeds lang de noodzaak van een beter uitgewerkte inhoudelijke ondersteuning aan. Er is niemand die bepaalde wetgeving of 

rechtspraak opvolgt, IT-toepassingen van nieuwe wetten begeleidt, de opmaak van modellen coördineert, enz. De afwezigheid hiervan heeft 

gevolgen voor de nuttige aanwending van de beperkte middelen en voor de kwaliteit van de rechtspraak. Mogelijk kan het IGO, en/of de steundienst 

van het College van hoven en rechtbanken in de toekomst deze taak mee invullen. De rechtbank hoopt in 2021 ook op de komst van referendarissen 

die hieraan zouden kunnen bijdragen. 
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BUDGET 
 
 

 Hoe groot is het budget “kleine onkosten” dat aan het rechtscollege werd toegekend ?  

 Voor welke uitgaven wordt dat budget aangewend ?  

 Hoe werkt dat budget ?   

 Is dat budget toereikend ?  

 Hoe groot is het budget « representatiekosten » dat aan het rechtscollege werd toegekend ?    

 Welke uitgaven worden door dat budget gedekt ?  

 Hoe werkt dat budget ?  

 Is dat budget toereikend ?    

We ontvingen in 2020 159.896,54 euro voor de werkingskosten. Het saldo op het einde van het boekjaar 2020 bedroeg 9.012,84 euro.  

Deze samengevoegde werkingskosten bestaan uit de vroegere ‘kleine uitgaven’, ‘werkvergaderingskosten’, ‘griffiekosten’ en 

‘representatiekosten’.  

Voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen werd aldus in totaal 150.883,70 EUR uitgegeven. 

De verdeling tussen de afdelingen gebeurt op basis van een vaste verdeelsleutel, die vervolgens wordt bijgestuurd overeenkomstig de 

eigenlijke noden. 

Het zou veel praktischer zijn om telkens op 1 januari over het geld voor de werkingskosten te kunnen beschikken. Hierdoor zou een betere 

jaarplanning van de aankopen mogelijk zijn.  
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HOOFDSTUK III  

ORGANISATIE 

In wat volgt vindt u het organigram voor de rechtbank. 
Verder kan worden verwezen naar het verslag van de drie afdelingen, waar de dienstregeling voor elk van de drie afdelingen is opgenomen.  
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AFDELING ANTWERPEN 

sectie burgerlijk

• AB2

• AB5

• AB6

• AB8

• AB9

• AB10

• AB11

• AB12

• AB13

• AB14

• ABKg

• ABVz

• Verhoren

• ABE1

• ABE2

• ABE3

• ARB1

• AFi1

• AFi2

• AFi4

sectie familiaal

• AF1

• AF2

• AF3

• AF4

• AF5

• AF8

• AF9

• AF10

• AF11

sectie 
correctioneel

• AC1

• AC2

• AC3

• AC4

• AC5

• AC6

• AC7

• AC8

• AC9

• AC10

sectie jeugd

• AJ1

• AJ2

• AJ3

• AJ4

• AJ5

• AJ6

• AJ7

• AJ8

• AJ9

sectie onderzoek

• OR1

• OR2

• OR3

• OR4

• OR5

• OR6

• OR7

• OR8

• OR9

• OR11

• OR11

setie SURB

• ASU1

• ASU2

• ASU3
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AFDELING MECHELEN 

sectie 
burgerlijk

• MB1

• MB2

• MB3

• MB4

• MB5

• MB6

• MB7

• MBKg

• MBVz

• MBe

• MRb

sectie familiaal

• MF1

• MF2

• MF3

• MF4

• MF5

• MF6

• MF7

• MF8

• MF9

sectie 
correctioneel

• MC1

• MC2

• MC3

• MC4

• MC5

• MC6

• MC7

sectie jeugd

• MJ1

• MJ2

• MJ3

sectie 
onderzoek

• OR1

• OR2

• OR3
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AFDELING TURNHOUT 

 

 

sectie 
burgerlijk

• TB1

• TB2

• TB3

• TB4

• TB5

• TB6

• TB8

• TB9

• TBKg

• TBVz

• TBe

• TRb

sectie familiaal

• TF1

• TF2

• TF3

• TF4

• TF5

• TF6

• TF7

• TF10

• TFVz

sectie 
correctioneel

• TC1

• TC2

• TC3

sectie jeugd

• TJ1

• TJ2

• TJ3

sectie 
onderzoek

• OR1

• OR2

• OR3
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Naam Voornaam Graad 

Willocx Bart voorzitter 

Suykerbuyk Mia afdelingsvoorzitter 

Potargent Luc afdelingsvoorzitter 

Byl Theo afdelingsvoorzitter 

Cloostermans Christel rechter in de strafuitvoeringsrechtbank 

Nackaerts Fabienne rechter in de strafuitvoeringsrechtbank 

Hauben Brigitte rechter in de strafuitvoeringsrechtbank 

Van Hoeylandt Isabella ondervoorzitter 

Van Praet André ondervoorzitter 

Nuyens Margareta ondervoorzitter 

De Ridder Ingeborg ondervoorzitter 

Liesse Monique ondervoorzitter 

Bourlet Jessica ondervoorzitter 

Vandaele Philippe ondervoorzitter 

Vanhoonacker Suzy ondervoorzitter 

Verhaegen Wendy ondervoorzitter 

Van Wambeke Christiaan ondervoorzitter 

Van de Vyver Ann ondervoorzitter 

Franssens Goedele ondervoorzitter 

Wuyts Mark ondervoorzitter 

Thys Kristiaan onderzoeksrechter 

Van Cauwenberghe Karel onderzoeksrechter 

De Hous Bruno onderzoeksrechter 

Lavens Kris onderzoeksrechter 

De Munck Marc onderzoeksrechter 

Van Santvliet Paul onderzoeksrechter 

Van Linthout Philippe onderzoeksrechter 

Helsen Katrijn onderzoeksrechter 

Gieselink Anna onderzoeksrechter 

Janssens Raf onderzoeksrechter 

Hermans Wim onderzoeksrechter 

Melis Beatrijs onderzoeksrechter 

Caes Ilse onderzoeksrechter 

Caluwé Nicole rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Versteylen Luk rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Claes Ingeborg rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Ven Isabelle rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Dederen Jean-Roch rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Dams Herman rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Boven Lien rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Camerlynck Ilse rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Colpin Erika rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Deschoemaeker Gerardine rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Dockx Ann rechter in de familie- en jeugdrechtbank 
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Goossen Marianne rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Laureyssens Annelies rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Moke Inge rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Smeyers Hans rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Van den Brande Goedele rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Vermeulen Els rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Wynants Anneleen rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Dedrie Liselotte rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Hoornaert Veerle rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Claes Natascha rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Vancutsem Audrey rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Denissen Fiona rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Stoop Eef rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Steel Michiel rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Michielssen Carolina rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Van Strydonck Laurence rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Lins Olivier rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Raats Leen rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

D'Espallier  Thomas rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Van Reusel Geertrui rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Eeckeleers Helena rechter in de familie- en jeugdrechtbank 

Vinckx Rudi beslagrechter 

De Decker Charlot beslagrechter 

Boeynaems Lucas fiscaal rechter 

Segers Guy rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden 

Uyttenhove Lee rechter 

Mertens Anna rechter 

De Raeymaecker Erika rechter 

Lambrechts Luc rechter 

Van der Steichel Alex rechter 

Van Steenwinkel Sandra rechter 

Vyverman Ann rechter 

Meyntjens Erik rechter 

Coppieters Peggy rechter 

Hagen Bart rechter 

Verhoeve Wilhelmina rechter 

Arts Daniëlle rechter 

Jordaens Jurgen rechter 

Mampay Maud rechter 

Eckert Peter rechter 

Neven Joke rechter 

Eugène Kathleen rechter 

Janssens Griet rechter 

Van Steenbergen Filip rechter 

Cauwenberghs Sofie rechter 

Burette Nicky rechter 
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Reynders Claudia rechter 

Decaigny Tom rechter 

De Herdt Jeroen rechter 

Bellens Aag rechter 

Declerck Magalie rechter 

Schellemans Kris rechter 

Beeckman Melissa rechter 

Hoskens Robby rechter 

Jespers Lentle rechter 

Kinnaer Klaartje rechter 

(Toestand 9/12/2020 - ePerson) 

 

 



22 

 

 

Allocatiemodel magistraten 
(4/1/2021) 

 

 

 

sectie % ANTWERPEN OPMERKING % MECHELEN OPMERKING % TURNHOUT OPMERKING

BURGERLIJK 0,90 N. Claes 0,50 J. Bourlet 0,50 M. Suykerbuyk

0,25 S. Cauwenberghs 0,50 K. Schellemans 1,00 R. Vinckx

0,10 Th. D'Espallier 0,60 J. Neven 0,50 A. Vancutsem

1,00 A. Van der Steichel 1,00 A. Vyverman (TB KG) 1,00 M. Mampay

1,00 M. Wuyts

1,00 N. Burette

1,00 M. Nuyens

1,00 E. Meyntjens

1,00 D. Arts

0,50 L. Dedrie plvv

1,00 B. Hagen

1,00 R. Hoskens

1,00 L. Boven

1,00 C. De Decker

1,00 A. Van de Vyver

0,75 S. Van Reusel

1,00 L. Uyttenhove

14,50 2,60 3,00

FISCAAL 1,00 A. Bellens

1,00 L. Boeynaems

2,00



23 

 

 

 

 

FAMILIAAL 0,10 N. Claes 1,00 I. Camerlynck 1,00 G. Deschoemaeker

1,00 A. Wynants 0,50 G. Van den Brande 1,00 I. Moke

1,00 H. Smeyers 0,33 V. Hoornaert 1,00 A. Dockx

1,00 E. Vermeulen 0,33 A. Van Praet MF3 1°-3°, KMS; 1/3 0,50 L. Jespers

1,00 F. Denissen 0,50 K. Schellemans 0,25 M. Suykerbuyk

1,00 E. Stoop

1,00 C. Michielssen

0,50 J. Mahieu plvv

1,00 W. Verhaegen

1,00 A. Laureyssens

1,00 L. Dedrie

0,10 L. Van Strydonck

0,90 Thomas D'Espallier

1,00 L. Raats

11,60 2,66 3,75

RAADKAMER 1,00 L. Lambrechts 0,67 A. Van Praet 0,50 A. Vancutsem

1,00 A. Mertens

2,00 0,67 0,50

SURB 1,00 B. Hauben

1,00 C. Cloostermans

1,00 F. Nackaerts

3,00
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CORRECTIONEEL 0,50 K. Kinnaer 0,50 G. Van den Brande 1,00 W. Verhoeve

1,00 P. Eckert 0,50 J. Bourlet 1,00 J. Jordaens

1,00 G. Janssens 1,00 S. Vanhoonacker 1,00 F. Van Steenbergen

1,00 E. De Raeymaecker 0,25 J. Neven 0,50 L. Jespers

1,00 T. Decaigny 0,25 G. Van Reusel

0,20 L. Potargent 0,50 K. Kinnaer

1,00 G. Segers 1,00 E. Colpin

0,90 L. Van Strydonck

1,00 M. Declerck

1,00 O. Lins

1,00 I. De Ridder

1,00 S. Van Steenwinkel

1,00 C. Reynders

1,00  K. Eugene

1,00 P. Coppieters

1,00 J. De Herdt

0,50 L. Van Strydonck

0,50 S. Cauwenberghs

1,00 M. Beeckman

1,00 H. Eeckeleers

0,50 K. Calcoen Plvv

18,10 4,00 3,50

JEUGD 1,00 H. Dams 1,00 N. Caluwé (+ KMS) 0,83 M. Liesse (KMS,2FT-3KMS zitting)

1,00 I. Ven 0,67 V. Hoornaert (+ KMS) 0,83 I. Claes (KMS,2FT-3KMS zitting)

1,00 J.R. Dederen

1,00 C. Denoyelle

1,00 M. Goossen

1,00 M. Steel

1,00 P. Vandaele

1,00 L. Versteylen

8,00 1,67 1,66
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ALGEMEEN 0,80 L. Potargent 0,33 T Byl

0,80 0,33 0,25

71,00 14,60 15,41

AFWEZIGEN 1,00 P. Eckert

1,00 0,00 0,00

TOTAAL 70,00 14,60 15,41
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Allocatiemodel griffie (01/01/2021) 
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HOOFDSTUK IV  

OVERLEGSTRUCTUREN 

 
De algemene vergadering wordt in principe drie maal per jaar georganiseerd, telkens de derde 
vrijdag (of ongeveer) van januari, maart en oktober. Ze vindt plaats in Antwerpen, de AV van 
oktober vindt afwisselend plaats in elk van de drie afdelingen. In deze van maart wordt het 
werkingsverslag goedgekeurd. Verder worden adjunct- en bijzondere mandaten op de AV 
aangewezen en wordt verslag gedaan van de werking van de rechtbank. Door de omvang van 
het magistratenkorps is het vanzelfsprekend geen optimaal orgaan voor overleg. Door de covid-
maatregelen zijn de algemene vergaderingen van 12/6 (goedkeuring werkingsverslag) en deze 
van 2/10 (informeel) via videoconferentie gehouden, dit werkte goed. 

Het interne overleg en het beleid van de rechtbank loopt in hoofdzaak via het directiecomité. Dit 
vergadert tweemaal per maand. Hiervan maken deel uit: 

 de drie afdelingsvoorzitters Mia Suykerbuyk (Turnhout), Theo Byl (Mechelen) en Luc Potargent 
(Antwerpen), de hoofdgriffier Guy Leysen, twee magistraten An Van de Vyver 
(ondervoorzitter/beslagrechter afdeling Antwerpen) en Philippe Vandaele (ondervoorzitter/ 
jeugdrechter afdeling Antwerpen), Mark Jespers (kabinetssecretaris voorzitter) en Bart Willocx 
(Voorzitter).  

Deze samenstelling weerspiegelt een mix over de afdelingen en de secties, en over de 
magistraten en de griffie. 

Naar aanleiding van de covid-problemen werden de vergaderingen van het Directiecomité 
uitgebreid met extra leden zodat in het bijzonder ook de afdelingsgriffiers deel uitmaakten en 
elke sectie vertegenwoordigd was. 

Verder is er regelmatig overleg intern tussen de voornaamste leidinggevende actoren, zo onder 
meer het “clan”overleg door de leiding van de griffie. 

Wat de eigenlijke rechtspraak en de organisatie ervan betreft, wordt vooral via de secties 
gewerkt, afdelings-overschrijdend: jeugd, onderzoek, correctioneel, strafuitvoeringsrechtbank, 
burgerlijk en familiaal.  

Deze secties komen regelmatig samen en bestaan uit alle magistraten actief in een bepaald 
domein, dan wel een delegatie hiervan, en uit een delegatie van de griffiers actief in dit domein. 
Elke sectie stelt een eigen werkingsrapport op dat u vindt als bijlage aan dit verslag.  

 
Er is verder veel aandacht voor de interne communicatie, die overwegend als goed wordt 
ervaren. Zo zijn er de (minstens) maandelijkse nieuwsbrieven van de voorzitter en de 
hoofdgriffier, en de “Antwerpse moniteur” waarin een periodiek relaas van de beslissingen en 
activiteiten van het directiecomité is opgenomen.  

Tijdens de coronaperiode is er zeer regelmatig extra gecommuniceerd via een “corona 
nieuwsflash” waarin de genomen maatregelen werden toegelicht. 
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Er is veel formeel en informeel overleg met onze ketenpartners en met andere 
belanghebbenden zoals het parket (waaronder het “SO3-overleg”, parket-onderzoek; overleg 
jeugdrechtbank-parket, enz.), de balie, het College van hoven en rechtbanken, de steundienst 
van het College, het Hof van beroep, de justitiehuizen, de lokale en federale politie, 
welzijnsinstellingen, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders, de collega’s 
korpschefs/hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen in het arrondissement, de FOD Justitie,… 

De rechtbank investeert ook uitdrukkelijk in de samenwerking tussen de onderscheiden 
rechtbanken van eerste aanleg, via de promotie van de werking van de Conferentie van 
Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg, en de oprichting en activering van 
rechtbankoverkoepelende secties in de schoot van deze Conferentie.   

Ook  de werking van het College van Hoven en Rechtbanken wordt  actief  ondersteund, evenals 
de werking van  haar steundienst. De Voorzitter is lid van het College en van het bureau, en de 
rechtbank verleent haar actieve medewerking aan tal van projecten van  het College.
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HOOFDSTUK V 

STATISTIEKEN 

 

Cijfers zijn essentieel. Intern zijn ze nodig om tot een betere aansturing van de organisatie te 

komen, ook gelet op de noodzakelijke herstructureringen ten gevolge van de besparingen. 

Extern zijn ze nodig omwille van transparantie en verantwoording. 

 

Voor intern gebruik heeft de rechtbank sedert 2016 een eigen systeem van boordtabellen 

ontwikkeld. In bijlage bij dit werkingsverslag worden ter illustratie detailtabellen gevoegd. Het 

systeem laat toe in real time alle activiteiten van de rechtbank te monitoren en in de tijd en met 

elkaar te vergelijken. Jammer genoeg is het, omwille van de beperktheid en de verscheidenheid 

van de it-toepassingen voor eerste aanleg, afhankelijk van de manuele invoer van gegevens 

door de griffiers. Het systeem wordt voortdurend geconsulteerd, bij voorbeeld door het 

directiecomité bij herstructureringen, en aangepast indien nodig. 

 

Hierna worden enkele uittreksels uit de boordtabellen gevoegd, met enkele kerncijfers per 

sectie. Het moet dus wel worden opgemerkt dat deze cijfers een eigen methodologie volgen en 

bijgevolg niet zomaar kunnen worden geëxtrapoleerd of aangewend voor vergelijking met 

cijfers die op een andere manier werden verzameld. Hier en daar zijn er ook nog leemten of 

fouten. Ook in de verslagen van de afdelingen worden soms cijfers vermeld die door de afdeling 

zelf werden bekomen en waarbij de nodige voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd bij 

het gebruik ervan. 

 

De steundienst van het College van hoven en rechtbanken heeft voor 2020 opnieuw jaarlijkse 

statistieken overgemaakt voor sommige secties. 

 

Ook van deze cijfers worden de belangrijkste hierna vermeld, soms met een vergelijking tussen 

de afdelingen of met andere rechtbanken. 
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Sectie FAMILIAAL: 
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AF1 12 186 174 177 342 386 353 310 
 

   354 572 527 487 

AF10 869 1034 991 920 655 525 439 382 329 458 450 424 1853 2017 1880 1726 

AF2    30            30 

AF3 235 280 298 280 277 196 208 182 3 14 20 29 515 490 526 491 

AF9 83 45 110 86 34  2 4 50 66 17 4 167 111 129 94 

AFV1 82 123 127 105 134 74 102 92 12 35 51 26 228 232 280 223 

MF3 58 74 50 50 72 43 51 32 
 

 4 2 130 117 105 84 

MF4 12 5 7 3 57 54 62 64 
 

   69 59 69 67 

MF5 105 84 87 82 76 71 59 54 39 44 143 54 220 199 289 190 

MF6 126 112 86 101 28 20 13 25 50 49 29 33 204 181 128 159 

MF7 130 111 77 86 31 25 45 33 54 44 53 44 215 180 175 163 

MF8 115 115 102  22 28 17 25 
 

   137 143 119 25 

MFV1 80 84 47 46 
 

31 22 28 
 

 26 31 80 115 95 105 

MFV2 64 0 1  23    11    98 0 0 0 

TF1 61 63 55 49 146 127 126 79 1    208 190 181 128 

TF2 74 80 65 52 25 30 43 33 
 

   99 110 108 85 

TF3 97 109 124 82 25 32 43 25 4 1 4 2 126 142 171 109 

TF4 220 202 215 172 79 66 77 57 
 

81 86 83 337 349 378 312 

TF5 258 284 223 221 44 33 37 35 67 86 101 159 369 403 361 415 

TFV3 30    7    2    39 0 0 0 

TFV4 31    15    7    53 0 0 0 

TFV5 28   18 10   2 13   37 51 0  57 

TFV  91 53 37  20 24 11  29 29 10   106 58 

 

(gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 
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KAMER MINNELIJKE SCHIKKING 
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AF11                

2016 19 508 59 137 27 169 29  486 25 122 210 37 479 1 

2017 15 550 91 66 64 73 4  475 33 76 175 61 445 0 

2018 12 670 80 67 79 74 0  523 60 60 219 55 528 0 

2019 23 707 84 64 82 104 14  599 58 79 254 50 590 1 

2020 
83 452 95 105 72 111 141  439 54 125 193 74 442 87 

AFV2                

2016 5 11 2  3    12 2 2 4 1 10  

2017 4 21 1 1 1 1 0  15 1 4 8 0 14 0 

2018 4 17 2 2 2 0 0  15 1 4 6 2 13 0 

2019 0 17 1 4 0 0 0  12 0 6 3 0 6 0 

2020 
6 34 2 3 7 0 11  30 4 6 10 2 26 14 

MF2                

2016 19 54 25 37 11 32   79 11 45 26 5 7  

2017 31 59 20 22 48 26   73 28 37 37 15   

2018 3 103 17 19 57 23   69 43 41 36 8 2  

2019 0 105 22 14 53 17   78 37 40 40 10 5  

2020 
30 19 3 31 18 3   55 7 18 26  15  

TF6                

2016 2 104 40 135 61  80  88 121 116 39 62 18  

2017  124 32 66 134 1 69  58 159 88 68 40 15  

2018  175 37 117 144  95  54 234 129 76 46 31  

2019  177 50 138 169 2 135  85 215 122 108 36 104  

2020 
1 107 49 228 158  92  73 189 173 104 29 67  

 
(gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 
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Sectie BURGERLIJK : 

inleidingen 

  2017 2018 2019 2020 

AB10 1679 1007 1449 1273 

AB12 450 405 359 382 

AB5 264 845 - - 

AB6 211 210 200 198 

ABe1 533 512 485 514 

AFi1 517 548 426 569 

MB1 158 171 108 122 

MB2 648 505 343 342 

TB1 896 626 467 477 

TB3 157 199 168 134 

 (gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 

 

 

Sectie JEUGD :  

EVOLUTIE van 10 jaar nieuwe zaken en beslissingen in lopende dossiers  
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Sectie ONDERZOEK: (gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aantal zaken per jaar in kabinet onderzoeksrechter  

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

BYL 139 123 150 148 162 134 

DE HOUS 169 192 161 186 168 215 

DE MUNCK 159 196 177 154 161 163 

FRANSSENS 201 192 188 213 212 150 

GIESELINK 206 201 199 181 174 194 

HELSEN 170 193 167 146 151 184 

HERMANS 166 168 157 146 146 171 

JANSSENS 198 203 196 204 174 182 

LAVENS 184 176 147 129 125 186 

MELIS 227 176 180 187 173 162 

THYS 219 184 190 189 190 198 

VAN CAMP/CAES 200 184 190 166 193 165 

VAN CAUWENBERGHE 193 193 171 216 190 208 

VAN HOEYLANDT 210 182 211 208 186 182 

VAN LINTHOUT 169 162 143 133 140 209 

VAN SANTVLIET 241 206 229 214 177 146 

VAN WAMBEKE 194 192 168 151 177 203 

TOTAAL 3245 3123 3024 2971 2899 3052 
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Vergelijking cijfers gerechtelijke onderzoeken over de REA’s heen 

(deze cijfers dienen wel nog verder gevalideerd te worden) 

 Aantal nieuwe 
gerechtelijke 
onderzoeken 

Magistratenkorps verhouding 

Antwerpen 3300 1° (bijna 50 % 
meer zaken dan de 2°) 

105 2° 31,4 1°  

Limburg 613 42 14,6 

Bergen 1860 3° 97 3° 19,2 

Bru Nl 646 41 15,7 

Bru Fr 2247 2° 122 1° 18,4 

Leuven 318 25 12,7 

Waals Br 357 27 13,2 

Oost-Vl 1623 93 17,4 

West-Vl 1185 71 16,7 

Luik 1811 78 23,2 3° 

Luxemburg 326 25 13,1 

Namen 741 31 23,9 2° 

Eupen ** 6 ** 

Samen 15033 763 19,7 
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sectie CORRECTIONEEL:  
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 Verzet  

Burgerlijke belangen 

 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

AC1 5 10 10 13 7 137 141 101 110 87 

AC10 2 3 0 11 6 11 41 0 32 30 

AC2 5 6 13 10 9 90 113 104 89 43 

AC3 25 15 17 17 19 225 251 208 190 104 

AC4 6 3 0 0 0 43 2 2 0 41 

AC5 3 10 4 16 16 51 37 30 15 20 

AC6 1 10 2 41 3 32 28 12 10 7 

AC7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

AC8 27 18 4 4 8 51 40 33 20 31 

AC9 1 0 0 0 0 0 5 2 9 15 

ACV1 0 0 0 0 0 61 59 61 36 36 

ACV3 0 0 0 0 0 10 18 5 7 9 

AJ9 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 

AJV1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

MC1 38 11 9 1 5 35 7 15 21 10 

MC2 8 8 3 4 4 34 35 10000 43 21 

MC3 0 0 0 0 0 18 3 4 3 3 

MC4 8 2 4 7 0 30 24 20 31 14 

MC5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

MC6 1 9 1 2 0 0 1 2 3 0 

MC7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 

MCV1 0 0 0 0 0 7 7 14 9 3 

MCV3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 

TC1 8 6 10 11 10 11 13 20 13 15 

TC2 5 5 2 1 2 1 5 2 0 3 

TC3 23 26 26 43 57 153 131 105 106 81 

TC4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TCV 0 0 0 0 0 7 14 7 6 9 

  

Eerste vaststelling Rechtstreekse dagvaarding van burgerlijke partij 

AC1 895 1010 872 1213 1093  1 2 3 5 1 

AC10 38 123 0 177 109 0 0 0 3 0 

AC2 683 756 729 613 606 7 7 0 2 2 

AC3 1478 1540 1481 1313 1180 9 7 7 3 17 

AC4 107 23 17   317 0 0 0   0 

AC5 100 122 148 151 181 1 1 0 0 0 

AC6 755 697 850 763 750 0 0 0 0 0 

AC7 23 8 7     0 0 0   0 

AC8 156 74 36 121 173 0 1 0   0 

AC9 25 27 126 261 175 0 0 0   0 

ACV1 107 135 126 103 142 0 0 0 0 0 

ACV3 18 22 22 23 31 0 0 1 0 0 

AJ9 9 6 2 9 3 0 0 0 0 0 

AJV1 0 1 1     0 0 0   0 

MC1 242 114 102 99 85 0 0 0   0 

MC2 320 330 329 372 271 2 11 1   0 

MC3 38 23 21 10 22 0 0 0 2 0 

MC4 304 374 300 345 242 2 0 0   2 

MC5 14 0 21     0 0 0   0 

MC6 63 183 166 162 148 0 0 0   0 

MC7 2 14 8 14 19 0 0 0   0 

MCV1 11 9 12 18 32 0 0 0   0 

MCV3 44 4 5 5 10 0 0 0   0 

TC1 50 39 47 70 102 0 1 0 1 1 

TC2 109 188 122 168 138 0 0 0   0 

TC3 1098 974 1082 1132 1138 3 8 4 8 0 

TC4 0 0 8     0 0 0   0 

TCV 30 22 17 27 37 0 0 0     
(gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 
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Correctioneel (cijfers afkomstig van de steundienst) 
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Burgerlijk (cijfers afkomstig van steundienst) 
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Familiaal (cijfers afkomstig van de steundienst)  
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Samenvattende cijfers op basis van de statistieken van de 

steundienst 

 

Burgerlijke zaken 

 

Cijfers steundienst CHR Antwerpen Mechelen Turnhout Samen  
 

Inkomend burgerlijk 6757 (74,7 %) 
 
6840 (72 %) 

1003 (11,1%) 
 
1124 (12 %) 

1294 (14,3%) 
 
1496 (16%) 

9054 
 
9460 

2020 
 
(2019) 

Aantal magistraten/ 
aanta inkomende 
zaken per burgerlijk 
magistraat 

14,5 - 466 
 
 
16 – 427,5 

2,6 - 386 
 
 
3,5 – 321,1 

3- 431 
 
 
3 – 498,7 

20,1 – 
450,5 
 
22,5 – 
420,4 

2020 
 
 
(2019) 

 

Burgerlijk meer in detail: 

- Beslag verzoekschriften (A) 1060 (913 2019) 

- Bouwzaken A 319, M 31, Tu 56 

- Belastingszaken (A) 751 (481 in 2019) 

- Beroepen Vredegerecht: 363 A, 82 M, 76 Tu, samen: 521 

- Beroepen polrb burgerlijk: 199 A, 50 M, 58 Tu, samen 307 

- Rechtsbijstand: 1721 A (2002 in 2019), 355 M, 497 Tu, samen 2573 

- Verzoek 584 GerW: 192 A, 19 M, 21 Tu, samen 232. 

 

 Aantal nieuwe 
burgerlijke zaken 
2020 (2019) 
 

Magistratenkorps - 
kader 

Verhouding 2020 
(2019) 

Antwerpen 9054 (9460) 1° 105 2° 86,2 (90,1) 3° 

Limburg 3623 (3740) 42 86,2 (89) 3° 

Bergen 7935 (8442) 2° 97 3° 81,8 (87) 

Bru Nl 4189 (4171) 41 102,2 (101,7) 2° 

Bru Fr 6791 (6903) 3° 122 1° 55,7 (56,6) 

Leuven 1857 (1981) 25 74,3 (79,2) 

Waals Br 1801 (1827) 27 66,7 (67,7) 

Oost-Vl 6538 (6537) 93 70,3 (70,3) 

West-Vl 5600 (5805) 71 78,9 (81,8) 

Luik 6512 (7539) 78 83.5 (96,6) 

Luxemburg 1471 (1835) 25 58,84 (73,4) 

Namen 3237 (3629) 31 104,4 (117) 1° 

Eupen 314 (396) 6 52,3 (66) 

Samen 58.927 (62265) 763 77,3 (81,6) 
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Familiezaken 

 

Familiezaken 
cijfers 
steundienst CHR 
 

Antwerpen Mechelen Turnhout Algemeen 

Nieuwe zaken 5396 (59,3%) 
 
5969 ( 60,4 %) 

1667 (18,3%) 
 
1684 (17 %) 

2038 (22,4%) 
 
2233 (22,6 %) 

9101 (2020) 
 
9886 (2019) 

Algemene rol 3028 930 1160 5118 

Verzoekschriften 2278 723 824 3825 

Afstamming 120 20 30 170 

Tijdelijk huisverb 110 17 14 141 

Scheiding/vrl m 964+1038=2002 257+321=578 325+446=771 3351 

erfenissen 173 66 88 327 

Perman sais 459 180 201 840 

Nationaliteiten 195 43 24 262 

EOT 1153 (1243) 468 (499) 534 (637) 2155 (2379) 

Tegenspr 
eindvonnissen 

2196 
(2625) 

706 
(734) 

1116 
(1200) 

4018 

Aantal 
magistraten/ 
verhouding 
nieuwe zaken 

11,6 - 465 
 
 
9,67 – 617,3 

3,13 – 527,5 
 
 
2.67 – 630,7 

3,75 – 543,5 
 
 
3 – 744,4 

18,5 - 492 
 
 
15.34 – 644,5 

Algemeen aantal 
afgesloten 
familiezaken 

5628 1688 2060 9.376 (10.449) 

 

Vergelijking cijfers over de REA’s heen familiaal 

 Aantal nieuwe 
familiale zaken (2019) 

Magistratenkorps verhouding 

Antwerpen 9098 (9886) 2° 105 2° 86,6 (94,2) 6° 

Limburg 4256 (4386)  42 101,3 (104,4) 2° 

Bergen 9510 (10582) 1° 97 3° 98 (109,1) 4° 

Bru Nl 2966 (3201) 41 72,3 (78) 

Bru Fr 6762 (7217) 122 1° 55,4 (59,2) 

Leuven 2126 (2322) 25 85 (92,9) 

Waals Br 2176 (2448) 27 80,6 (90,7) 

Oost-Vl 7871 (8703) 3° 93 84,6 (93,6) 

West-Vl 6264 (6839) 71 88,2 (96,3) 5° 

Luik 7754 (8676) 78 99,4 (111,2) 3° 

Luxemburg 2005 (2041) 25 80,2 (81,64) 

Namen 3578 (3916) 31 115,4 (126,3) 1° 

Eupen 330 (347) 6 55 (57,8) 

Samen 64696 763 84,8 (92,5) 
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Correctionele zaken 

 Inkomende correctionele zaken Afgesloten correctionele 
zaken 

Aantal 
magistraten/ 
verhouding 
inkomende 
zaken 

Antwerpen 4925 (5486) (67,73%) 4855 (5446) 18,10 (17,67)– 
272,1 (310,5) 

Mechelen 982 (1219) (13,5 %) 1193 (1350) 4 (3,17) – 245 
(384,5) 

Turnhout 1364 (1563)  (18,8 %) 1650 (1511) 3,5 – 389,7 
(446,6 

Totaal 7271 (8268) 7698 (8307) 25,6 (24,34) – 
284 (339,7) 

 

Nieuwe correctionele dossiers: 

- Beroepen poltitierechtbank: 723 A, 216 M, 101 Tu, samen: 1.040; 

- Eerste verschijningen correctioneel: 3654 A (68%), 655 M(12%) 1071 T (20%), samen: 

5380 

- Sociaal strafrecht: 34 A, 21 M, 11 Tu, samen: 66 

- Raadkamer: de rechtbank behandelde meer dan 24.457 zaken betreffende voorlopige 
hechtenis (17.339 A, 3676 M, 3382 T) 

 

Vergelijking cijfers correctioneel over de REA’s heen 

 Aantal nieuwe 
correctionele zaken 

Magistratenkorps verhouding 

Antwerpen 7271 (8002) 1° 105 2° 69,2 (76,2) 3° 

Limburg 2381 (2707) 42 56,7 (64,5) 

Bergen 4434 (4989) 97 3° 45,7 (51,4) 

Bru Nl 2628 (3030) 41 64 (73,9) 

Bru Fr 4576 (6020) 122 1° 37,5 (49,3) 

Leuven 1909 (2115) 25 76,36 (84,6) 1° 

Waals Br 915 (1086) 27 33,9 (40,2) 

Oost-Vl 6520 (6631) 2° 93 70,1 (71,3) 2° 

West-Vl 4750 (4664) 3° 71 66,9 (65,7) 

Luik 4114 (4265) 78 52,7 (54,7) 

Luxemburg 1143 (1231) 25 45,7 (49,2) 

Namen 1318 (1073) 31 42,5 (34,6) 

Eupen 167 (268) 6 27,8 (47,7) 

Samen 42126 (46081) 763 55,2 (60,4) 

 

Overtuigingsstukken: 

A 47.559, M 9306, Tu 7050, samen: 63.915 REA Antwerpen 

Brussel Fra 24.459, Bru Nl 7.167, OVl 19.462, Luik 24.127, Hengouwen 31.817 
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HOOFDSTUK VI  

EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

De evolutie van de werklast is niet zomaar kort en éénduidig te bepalen. 

Vooreerst is het zo dat werklast de resultante is van de verhouding tussen het werk dat moet 
gepresteerd worden en het aantal mensen dat hiervoor ter beschikking is.  

Wanneer magistraten, griffiers en griffiemedewerkers niet of slechts ten dele worden 
vervangen, stijgt de werklast. In 2020 waren er aanzienlijke tekorten op alle niveaus, mensen 
werden niet of slechts ten dele vervangen. De facto (inclusief langdurig zieken, vertrekkers die 
niet of pas later werden gecompenseerd met nieuwe krachten) bedroeg de invulling van de 
magistraten rond de 88 %, voor de griffie bedroeg dit ongeveer 83 %. Dit heeft vanzelfsprekend 
zijn weerslag op de werklast voor de rechtbank.  

Verder is de werklast ook afhankelijk van de IT-systemen. Eerste aanleg blijft ter zake bijzonder 
stiefmoederlijk bedeeld, ondanks zijn belang in kwantiteit voor de gehele rechtspraak, wat op 
zijn beurt de werklast absoluut en relatief verhoogt. Een voorbeeld is de invoering van MaCH 
correctioneel. Dit vroeg veel inspanningen, doch er zijn nog veel verbeteringen nodig om hier 
ook echt efficiëntiewinsten uit te halen, en deze verbeteringen bleven vorig jaar in belangrijke 
mate uit.   

Daarnaast is het cruciaal dat het begrip werklast geobjectiveerd wordt, zoals reeds jaarlijks 
opgemerkt in dit werkingsverslag.  

Het is van groot belang dat er relatief eenvoudige en gecontroleerde parameters komen die 
toelaten de werklast op een objectieve wijze in te schatten. Deze parameters moeten vooral op 
de input focussen en op de kwaliteit van het werk, teneinde te vermijden dat de klemtoon te 
veel op output zou komen te liggen, wat immers dreigt vooral veel output te genereren.  

Het is te verantwoorden om de arbitrair tot stand gekomen kaders te laten vallen, voor zover er  
een degelijk alternatief in de plaats wordt gesteld.  

Hoe dan ook blijken de kabinetten van de onderzoeksrechters en de jeugdrechters tot de 
zwaardere van het land te behoren, en zijn vele zittingen, in ieder van de secties, duidelijk zeer 
zwaar belast.  

Hoger werden enkele vergelijkingen opgenomen met andere rechtbanken van eerste aanleg, 
waaruit blijkt dat onze rechtbank steeds relatief zwaar belast is (zo hebben we het grootste 
aantal burgerlijke en correctionele zaken van het land, maar zeker niet het grootste kader).  

Het is echter van belang ook te vergelijken buiten eerste aanleg nu het algemeen geweten is dat 
eerste aanleg relatief zwaar belast is, en om hoe dan ook voor eerste aanleg voldoende middelen 
te voorzien, wat op vandaag volstrekt niet het geval is.  

Er zijn heel wat zittingen, in alle domeinen, waar gewoon veel te veel zaken op moeten 
geagendeerd worden om deze kwaliteitsvol te kunnen behandelen. Denken we aan 
inleidingszittingen familierechtbank met 45 dossiers, zittingen familierechtbank met 19 pleitzaken 
op een voormiddag, 40 zaken op een raadkamer, 25 niet standaard dossiers (tot 40 standaard 
dossiers) op een correctionele zitting, een zitting bouwzaken waar één van de die dag 
geagendeerde zaken meer dan een week werk impliceert, enz. Er zijn griffies die door de 
onderbezetting voortdurend op het randje van een blokkering balanceren.  
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Elk jaar klinkt er een luide “oef” dat we het met dit aantal mensen gehaald hebben, doch dit 
dreigt eerder vroeg dan laat echt fout te gaan. 

Het valt verder te betreuren dat geen gevolg werd gehecht aan de eertijds gemaakte 
werklastmeting, die nochtans door alle rechtbanken van eerste aanleg werd gevalideerd. Uit 
deze werklastmeting bleek dat de drie afdelingen van de REA Antwerpen bij de zwaarst belaste 
van het land horen. 

Een ander alternatief voor een meer billijke verdeling van de middelen op korte termijn zou er 
kunnen in bestaan om de middelen gezamenlijk toe te bedelen aan een groep van rechtbanken 
(bij voorbeeld de rechtbanken met een eerste aanleg voor de provincie Antwerpen, met name 
eerste aanleg, koophandel, arbeid, vrede- en politierechters). Een dergelijk ingreep gebeurde in 
2014 voor de vroegere drie rechtbanken van eerste aanleg van het arrondissement, wat zonder 
een verder ingrijpen van bovenaf heeft geleid tot een grotere solidariteit en een betere 
aanwending van de ter beschikking gestelde middelen over deze drie vroegere rechtbanken 
heen. 

 Concreet dan de evolutie van de werklast in 2020.  

Langzaam maar zeker boeken we beperkte vooruitgang wat valide cijfers betreft. Er is het eigen 
systeem van boordtabellen, en daarnaast komen er steeds meer cijfers vanuit de steundienst 
van het College van Hoven en Rechtbanken, zoals hoger ook opgenomen in dit verslag. 

Hoe dan ook blijft het dat ieder cijfer uitdrukkelijk met de nodige voorzichtigheid en met 
voorbehoud moet worden geanalyseerd.  

We ontwikkelden in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen zelf een systeem dat moet 
toelaten steeds te beschikken over actuele en relevante cijfers.  

We hebben hiertoe boordtabellen opgemaakt die in 2015 voor het eerst werden bijgehouden. 
We hebben vastgesteld dat er nog gebreken zaten in het systeem, maar dat het ook wel grote 
mogelijkheden biedt. In 2016 werd dit verder op punt worden gesteld, een versie “2.0” werd in 
gebruik genomen op 1 april 2016. Bij dit verslag vindt u cijfers voor 2020 voor de hele 
rechtbank en voor elke sectie, hoger werden reeds algemene cijfers uit de boordtabellen 
opgenomen. De eerlijkheid gebiedt ook enig voorbehoud te maken voor deze cijfers. De ingave 
van de boordtabellen wordt doorgaans goed opgevolgd, maar soms zien we toch nog 
afwijkingen door verkeerde of onvolledige ingaves. Gelukkig stellen we ook vast dat er soms  
wel overeenkomsten zijn met de cijfers die intussen uit de verschillende IT-toepassingen rollen, 
waardoor het lijkt dat we op de goede weg zijn en een middel hebben tot controle en tegelijk tot 
meer analyse. Alleszins laten de boordtabellen toe om evoluties te zien en het beleid bij te 
sturen. We hopen dat dit met de jaren verder kan groeien en een steeds nuttiger instrument zal 
worden voor de werking van de rechtbank, bij voorbeeld door de verdere invoering van 
kwalitatieve criteria, en door een sterkere inbedding ervan in de it-systemen.  

 Om de werklast te kunnen vergelijken, moeten we vanzelfsprekend beschikken over 
betrouwbare cijfers over de jaren heen, wat slechts in beperkte mate het geval is. Eén en ander 
is dan ook eerder een ruwe schatting en moet met het nodige voorbehoud worden gelezen.  

Bovendien zijn cijfers slechts cijfers en verhullen deze soms een realiteit die behoorlijk 
verschillend kan zijn van hetgeen op het eerste zicht uit de cijfers blijkt. Zo stellen we (onder 
meer) op burgerlijk gebied vast dat de dossiers zoals verder toegelicht lijken te dalen, maar dat 
de overblijvende dossiers op zich duidelijk complexer worden en manifest uitgebreider worden 
behandeld. 
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Het onderzoek 

Het aantal gerechtelijke onderzoeken is ook in 2020 verder gestegen, covid leidde duidelijk niet tot 
een beperking ervan. We beschikken ter zake over valide, eigen cijfers. We merken dat de complexe 
dossiers rond criminele organisaties, vaak met linken naar de drughandel, blijven toenemen, en dat 
ook de complexe onderzoeken in cybercriminaliteit voor een verhoging van de werklast zorgen. 

 

De jeugdrechtbank 

De werklast voor de jeugdrechtbank lijkt de laatste jaren in het geheel eveneens te stijgen, in het 
bijzonder in Mechelen en Turnhout, waarbij kan worden verwezen naar het omstandig verslag 
voor de jeugdsectie gevoegd in bijlage. 

 De eerder opgemerkte trend, met name dat dossiers en problematieken die aan de jeugdrechters  
worden voorgelegd, alsmaar complexer en meer dringend lijken te worden, werd ook in 2020 
bestendigd. 

 

Correctioneel 

We zijn de rechtbank met verreweg het grootste aantal correctionele zaken. De afdeling 
Antwerpen telt op zich reeds het meest aantal dossiers in vergelijking tot andere rechtbanken en 
afdelingen met vaak veel grotere kaders. Hoger werden ook de cijfers inzake de 
overtuigingsstukken gevoegd, waarbij de rechtbank er meer dan dubbel zoveel telt in vergelijking 
tot andere rechtbanken en de afdeling Antwerpen er bijv. dubbel zoveel heeft als Brussel Fr.  

Het aantal nieuwe zaken is in 2020 licht gedaald, zoals overal in het land. Het lijkt dat dit aan de 
covid-crisis moet worden toegeschreven waardoor er een tijdlang een beperktere input was van 
correctionele zaken, met uitzondering van de grote zaken/gerechtelijke onderzoeken. 

De werklast tegenover het gemiddelde over de rechtbanken van eerste aanleg, blijkt 25% hoger te 
liggen. Hierbij wordt dan nog abstractie gemaakt van het type zaken waarbij Antwerpen 
geconfronteerd wordt, tengevolge van de cocaïne-problematiek, met zeer vele, complexe zaken van 
georganiseerde criminaliteit, en met complexe ekofin-zaken. 

Ook correctioneel blijken zaken door de balie steeds omstandiger te worden behandeld, met meer 
en meer uitgebreidere conclusies, wat de werklast zeker verhoogt.  

De invoering van een nieuw softwaresysteem voor de correctionele griffie, MaCH genaamd, zorgde 
en zorgt voor extra werkdruk op de correctionele griffies. Verdere investeringen in het systeem 
blijven absoluut noodzakelijk en werden op de respectieve niveaus aangekaart. 

De zaken voor de strafuitvoeringsrechtbank bleven eerder constant, wat betekent dat zij relatief 
gezien zeer hoog liggen. Ter zake wordt ook verwezen naar het verslag van de Antwerpse 
Strafuitvoeringsrechtbank in bijlage. 
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Burgerlijk 

Ook burgerlijk zijn we duidelijk de rechtbank met het grootste aantal zaken. De afdeling 
Antwerpen is zelfs even groot als de REA Brussel FR met een veel groter kader. 

De algemene aantallen van de burgerlijke zaken zijn op zich de afgelopen jaren zeker afgenomen, 
al dient dit gegeven voorzichtig te worden geanalyseerd. Zo dalen de bouwzaken en de beroepen 
vredegerecht niet, en zien we dat deze types zaken gemiddeld steeds zwaarder worden, zowel wat 
de complexiteit van de juridische discussie betreft, als de omvang van de besluiten die worden 
neergelegd. Dit maakt dat collega’s in burgerlijke vaak zeer zwaar worden belast. Ook de 
beslagzaken en fiscale dossiers gingen omhoog. 

Verder moet opgemerkt worden dat de bevoegdheidsgrens weliswaar op 1/01/18 werd 
opgetrokken waardoor een aantal kleinere dossiers naar de vredegerechten gingen, en dat 
frequent players als verzekeringen zoveel mogelijk proberen de rechtbank te vermijden, maar 
daarnaast lijkt het dat het voor middenklasse-gezinnen financieel steeds moeilijker wordt om te 
procederen. De vraag is wat er intussen met deze conflicten gebeurt. De rechtbank nam  alvast 
initiatieven om rechtzoekenden toch toe te laten bepaalde geschillen voor de rechtbank te 
brengen, zonder dat een dergelijke zaak bijzonder veel moet kosten of zeer tijdrovend moet zijn. Er 
kan dienaangaande verwezen worden naar de aangehouden initiatieven om in bouwzaken te 
werken met beknopte  deskundigenonderzoeken, en om meer algemeen de oproeping in 
verzoening te herwaarderen. 

Covid leidde ertoe dat er meer zaken op basis van de geschreven procedure, en in het kader van een 
video-zitting (zie het boeiende initiatief op de beslagkamer) werden behandeld. De covid-
maatregelen en de zorg naar continuïteit van de dienstverlening verhoogde de werklast voor de 
griffie aanzienlijk.  

 

Familie 

De rechtbank telt het tweede hoogste aantal familiezaken in het land, kort na Henegouwen dat 
reeds jaren de kop heeft ter zake. 

De familiezaken blijken licht gedaald, al moet dit hoogstwaarschijnlijk ook gelinkt worden aan een 
tijdelijke beperking van de instroom van nieuwe zaken ten gevolge van de covid-crisis, na een 
stijging de vorige jaren onder meer door de toename van de blijvende saisines. In dit covid jaar viel 
ook de stijging van het aantal dossiers tijdelijk huisverbod op. Het project opgezet samen met de 
permanentie van bemiddelaars bij de inleiding van een familiezaak, moest gelet op covid jammer 
genoeg geschorst worden. Voor de griffie veroorzaakte covid veel bijkomend werk. 

Wat de zaken op de kamers voor minnelijke schikking betreft, is het zo dat er een duidelijke daling 
was van behandelde zaken in 2020, doch dit moet worden gelinkt aan de covid-crisis waardoor we 
aanvankelijk zelf deze zittingen on hold hebben gezet, en we vervolgens merkten dat uitstellen 
vaak nodig waren omdat één van de partijen niet kon/wou aanwezig zijn. Deze zittingen zijn 
immers steeds in aanwezigheid van beide partijen, hun raadslieden, de voorzitter en de griffier, in 
een lokaal gedurende minstens een uur en waren aldus vaak moeilijk te organiseren al naargelang 
de respectieve golven van de covidcrisis. 

Het contentieux inzake de voorlopige maatregelen kwam over van de vredegerechten, extra 
kamers voor minnelijke schikking moesten worden ingericht (voor onze rechtbank intussen 
minstens 11 zittingen per week, een zware inspanning maar ook een groot succes), hiervoor 
werden geen extra mensen voorzien. De drempel om te procederen, en vooral om opnieuw te 
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procederen – de blijvende saisine - is zeer laag. Nog te weinig wordt alternatief afgehandeld al 
werd in 2020 via een bemiddelingspermanentie getracht om dit bij te sturen. Alles samen zorgt dit 
reeds jaren voor een zeer hoge werklast bij de familiegriffie, -griffiers en -magistraten. 

Voor details kan worden verwezen naar de cijfers in de boordtabellen, naar de cijfers in de 
verslagen van de respectieve afdelingen en naar het sectieverslag. 

Bij wijze van voorbeeld kan vermeld worden dat in zaken waarbij over minderjarige kinderen 
moet worden beslist, inleidingszittingen in de afdeling Antwerpen soms tot  50 zaken tellen, en 
pleitzittingen tot 18. Vanzelfsprekend is dit een zeer hoge belasting en nefast voor een goede 
rechtsbedeling, ook al wordt voortdurend getracht om hiervoor oplossingen te vinden en bij te 
sturen om een goede rechtsbedeling in deze zaken te garanderen. 

 

Samengevat 

De rechtbank EA Antwerpen telt 13,8 % van het aantal magistraten voor eerste aanleg. Ze 
behandelt 15,4 % van de burgerlijke zaken, 14,1 % van de familiale, 17,3 % van de strafzaken en 
22 % van het aantal gerechtelijke onderzoeken. 1 % meer magistraten zou 8 extra rechters 
betekenen… 

Samengevat betekent dit dat de werklast zeer hoog blijft. Covid beperkte de instroom licht, maar 
tegelijk zorgde covid tijdelijk voor heel wat extra werk door uitstellen en organisatorische 
moeilijkheden. We blijven met te weinig magistraten en griffiemedewerkers om de vele en 
omvangrijke taken op te nemen. In ieder van de secties zijn makkelijk voorbeelden te geven van 
zittingen die veel te vol staan, waardoor zaken al te snel weinig tijd kunnen krijgen en magistraten 
te weinig tijd krijgen voor de behandeling van een zaak. Dankzij groot engagement en heel veel 
inspanningen van magistraten en griffie krijgen we de ontegensprekelijk heel hoge werklast, in 
absolute en relatieve termen gezien, rond, doch dit is niet op een duurzame manier, noch op een 
manier die steeds grote kwaliteit garandeert.  Vertrekkers worden niet vervangen, vacatures zijn 
niet steeds, zeker niet op de griffie, makkelijk in te vullen, langdurig zieken worden niet vervangen, 
de IT is hopeloos versnipperd en verouderd, enz. kortom de werklast blijft echt wel zeer 
problematisch. 

De werklast wordt gespreid via de dienstregeling over de zittingen en de kabinetten waartussen 
de zaken, rekening houdende met hun relatieve zwaarte, worden verdeeld. Dit gebeurt op basis 
van de noden/instroom enerzijds, en van de beschikbare menselijke middelen anderzijds. 
Hierbij worden de boordtabellen en de fixaties opgevolgd, al zijn dit telkens slechts indicaties, 
en op zich niet bedoeld voor een individuele werklastmeting. De dienstregelingen worden meer 
algemeen besproken in het directiecomité waarop vervolgens de afdelingsvoorzitter een 
voorstel voorlegt aan de voorzitter. Opengevallen functies (bij voorbeeld naar aanleiding van 
een pensionering) zoals deze van voorzitter van een bepaalde kamer, worden via de rechtbank-
nieuwsbrief open verklaard, soms vergezeld van een gewenst profiel, zodat elkeen zijn interesse 
kan laten blijken. 

Er wordt getracht om snel in te spelen op problemen inzake de werklast, in welke richting ook. 
Collega’s weten dat opmerkingen ter zake steeds welkom zijn en tot overleg leiden. Er wordt 
gestreefd naar objectief verantwoorde aanpassingen, met respect voor de draagkracht op 
langere termijn van elke collega individueel. 
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Er wordt getracht om snel in te spelen op problemen inzake de werklast, in welke richting ook. 
Collega’s weten dat opmerkingen ter zake steeds welkom zijn en tot overleg leiden. Er wordt 
gestreefd naar objectief verantwoorde aanpassingen, met respect voor de draagkracht op 
langere termijn van elke collega individueel. 
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HOOFDSTUK VII   

DE EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 

Men vraagt naar de evolutie van de gerechtelijke achterstand, maar er wordt geen definitie 
gegeven van wat met gerechtelijke achterstand wordt bedoeld. Zo wordt ook verwezen naar het 
aantal vonnissen dat werd uitgesproken, wat vanzelfsprekend geen goed criterium is. Meer 
vonnissen kan ook meer achterstand impliceren, minder vonnissen kan betekenen dat er 
relatief meer werd verzet, door allerhande veranderingen kan de aard van de zaken zijn 
gewijzigd waardoor het aantal niet meer representatief is, enz.  

Het is nodig om dit begrip domein per domein te concretiseren. 

Gerechtelijke onderzoeken 

In gerechtelijke onderzoeken zou dit het aantal gerechtelijke onderzoeken kunnen betekenen dat 
langer dan één jaar of twee jaar loopt, al kan dit tal van redenen hebben, waarvoor de rechtbank 
niet noodzakelijk een fout treft (bijv. het uitblijven van een eindvordering, het moeilijk rond 
geraken van een rechtshulpverzoek, de noodzaak van deskundigenonderzoeken, het tussenkomen 
van uitbreidende vorderingen,…). 

Van alle gerechtelijke onderzoeken lopen er slechts  8,2 % langer dan een jaar (266 op 3245, dit 
zijn er 10 minder dan vorig jaar hoewel het aantal dossiers zijn gestegen - 276 op 3123 in 2019) 
waarvan 93 of 2,9 % (93 ten opzichte van 130 in 2019, op een instroom van 3123 gelijk aan 4,2 
%) langer dan twee jaar.  

Het aandeel van de gerechtelijke onderzoeken dat langer dan één jaar in gerechtelijk onderzoek 
blijft, is dan ook duidelijk beperkt, is afgenomen het afgelopen jaar en heeft vaak 
bijzondere, externe redenen.  

Sommige zaken zijn daarnaast nu éénmaal complex en vergen een langer durend onderzoek. Covid 
heeft in die zin ook niet geholpen, nu sommige onderzoeken logischerwijze tijdens de crisis en gelet 
ook op de hiermee samenhangende beperkte politiecapaciteit, on hold werden gezet.  

Deze termijnen worden strikt opgevolgd. De onderzoeksrechters besteden ook extra aandacht aan 
deze langlopende onderzoeken, waarover zij bovendien jaarlijks verslag moeten uitbrengen aan de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling.  

De rechtbank tracht verder de fixatie van gerechtelijke onderzoeken voor regeling rechtspleging 
op de raadkamer steeds binnen de zes weken te houden, wat evenwel voorlopig niet lukt in 
Mechelen. 

 

Jeugd 

In de jeugdrechtbank zijn zaken aan termijnen gebonden. De afwikkeling van de vorderingen en 
de zittingen verloopt vlot zonder belangrijke uitstellen. Vonnissen worden steeds binnen de maand 
uitgesproken zoals uit de boordtabellen blijkt.  

De werklast is wel hoog, zo hebben de jeugdrechters in 
Antwerpen gemiddeld per kabinet (er zijn er 8 in 
Antwerpen en telkens 2 in Turnhout en Mechelen) 
304 minderjarigen onder hun hoede  
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Correctioneel  

 

In de correctionele kamers zou men gerechtelijke achterstand kunnen definiëren als de 
vaststelling dat zaken die voor alle partijen in staat zijn, al te ver moeten worden uitgesteld voor 
behandeling, bijv. verder dan twee maanden. De opvolging hiervan werd geprobeerd via de 
boordtabellen, doch dit blijkt niet altijd eenvoudig 
(de fixatietermijn is bijv. afhankelijk van de aard 
van het dossier).  

Er moet ook onderscheid gemaakt  worden tussen 
zaken met aangehoudenen of met personen in 
vrijheid onder voorwaarden (die steeds op korte 
termijn worden gefixeerd), en zaken zonder 
dergelijke betrokkenen.  

Ook voor deze laatste categorie blijken de 
termijnen, behoudens beperkte uitzonderingen, 
zeker aanvaardbaar. Zoals uit de gevoegde tabel 
blijkt, wordt bijna 80 % van onze correctionele 
zaken binnen de 2 maanden na inleiding 
afgehandeld, meer dan 90 % binnen de zes 
maanden. Wanneer dit langer is, is dit niet 
structureel ten gevolge van de organisatie, maar om redenen eigen aan de zaak, bijv. het moeten 
afwachten van bepaalde elementen zoals een deskundigenonderzoek.  

Covid bracht met zich mee dat in maart-mei 2020 een heel aantal zaken opnieuw moesten worden 
gedagvaard, wat een negatief gevolg had op de doorlooptijden. Dit was echter uitzonderlijk en 
dankzij zeer zware inspanningen in de vakantie en in het najaar, werd deze achterstand 
weggewerkt voor het einde van het jaar. 

Er zijn geen correctionele kamers met problematische termijnen van uitstel, rekening houdende 
met de aard van de zaak. Een zaak kan steeds binnen de zes maanden worden behandeld en 
doorgaans veel sneller. 

In voortdurend overleg met het Openbaar Ministerie wordt opgevolgd hoeveel hun stock is van te 
dagvaarden dossiers voor de respectieve kamers. Hierbij trachten we steeds binnen de 3 maanden 
te blijven voor niet dringende zaken.  

Er wordt niet zomaar zonder evaluatie onbepaald uitgesteld. 

 

Familie 

In familiezaken zou van gerechtelijke achterstand kunnen gesproken worden indien zaken die in 
staat zijn, niet kunnen gefixeerd worden binnen de termijn gewenst door partijen en/of de 
voorzitter van de kamer.  

Afgezien van bijzondere periodes zoals voor en na het gerechtelijk verlof, kunnen zaken behoudens 
uitzonderingen, en mede door het grote engagement van de familierechters om desgevallend 
zaken in overtal op de zitting te nemen, gefixeerd worden binnen de gewenste termijn tot 
maximaal enkele weken later.  



76 

 

Voor dringende zaken wordt indien enigszins mogelijk tijd vrijgemaakt. Er zijn een beperkt aantal 
kamers die ietwat verder zitten (zie bijv. het overzicht van de fixatietermijnen in Antwerpen op 
1/01/2021 in bijlage, evenals dit voor Mechelen en Turnhout), maar hoedanook kunnen ook de 
niet dringende zaken steeds zeker binnen het jaar en vaak veel sneller behandeld worden. 

De familierechtbank wordt overspoeld door zaken. Gelet hierop blijken de fixatietermijnen in de 
drie afdelingen zeer redelijk. Soms zou een uitbreiding van de zittingen welkom zijn, maar dit is 
gelet op de personeelstekorten niet mogelijk.  

De KMS-zittingen zijn in Antwerpen sterk bevraagd, wat ervoor zorgt dat een fixatie vaak pas 
ongeveer zes tot acht weken later, of soms pas nog verder kan. Dit is al te ver, maar is op dit 
ogenblik niet anders mogelijk, er wordt reeds zeer sterk ingezet op de KMS (11 zittingen per 
week!). Indien deze termijn  verder uitloopt, dreigen de KMS-zittingen echter veel van hun 
aantrekkingskracht te verliezen. Een uitbreiding van capaciteit is ook hier aangewezen maar is op 
heden niet mogelijk.  

Samen met de griffie worden ook de termijnen voor fixaties van verzoekschriften in het oog 
gehouden. Er wordt naar gestreefd om verzoekschriften inzake maatregelen voor kinderen binnen 
de drie à vier weken te fixeren. Uitzonderlijk loopt dit uit, waarna inspanningen worden geleverd 
om dit bij te sturen. In drukke periodes (bijv. juni en september) worden extra inleidingszittingen 
georganiseerd. In het gerechtelijk verlof wordt er onderscheid gemaakt tussen dringende en niet 
dringende zaken. 

 

Burgerlijk 

In burgerlijke zaken ten slotte blijken de fixatietermijnen op enkele uitzonderingen na zeer  
redelijk en te beantwoorden aan de verzoeken ter zake.  

Hierbij kan worden verwezen naar de stand van zaken van de fixatietermijnen in de burgerlijke 
kamers zoals gevoegd in bijlage voor de drie afdelingen 

In burgerlijke zaken moet de termijn gerekend worden om de partijen toe te laten besluiten uit te 
wisselen. Gelet hierop  zijn er maar een zeer beperkt aantal kamers waar de eerst gewenste 
termijn niet kan worden gegeven. Hoedanook kan behandeling steeds binnen het jaar en vaak veel 
sneller, afhankelijk van de aard van de zaak. We worden hierbij ook wel geholpen door het feit dat 
het aantal burgerlijke zaken daalt, hoewel de gemiddeld benodigde behandeltijd voor een zaak 
duidelijk stijgt. 

Zoals vermeld is het moeilijk om een stand van zaken te geven aangaande de gerechtelijke 
achterstand, wanneer niet duidelijk wordt aangegeven wat er precies wordt bedoeld met 
gerechtelijke achterstand, wanneer er geen objectieve indicatoren en meetinstrumenten zijn, en 
wanneer er zeer verschillende situaties achter dit begrip kunnen schuilgaan, ook tussen 
verschillende materies.  

Dienaangaande moet ook worden opgemerkt dat er in 2020 vanuit de rechtzoekenden, de balie of 
het parket, ter zake zo goed als geen klachten waren (zo was er een probleem met de fixatie van 
fiscale zaken, dat intussen is opgelost). De rechtbank volgt in het directiecomité en per afdeling de 
doorloop- en fixatietermijnen voortdurend van nabij op (onder meer via de tabellen ter zake 
opgemaakt door de griffie en gepubliceerd op de site) en neemt maatregelen om bij te sturen 
wanneer er zich schijnbaar een probleem stelt.   
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Er wordt in het model voor het werkingsverslag verder gevraagd naar de oorzaken van de 
eventuele vertraging.  

Hierbij moet beklemtoond worden dat de rechtbank er alles aan doet om vertragingen te 
vermijden, en uitdrukkelijk open staat voor suggesties of audits over de optimale aanwending van 
de beschikbare middelen. Indien alleen maar de sedert 2015 vertrokken collega’s toch  zouden 
worden vervangen, op alle niveaus,  zou dit reeds een enorm verschil maken. 

Samengevat mag gesteld worden dat de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen ook in 2020 er in 
geslaagd is om de termijnen zeer aanvaardbaar te houden door een zeer grote inzet vanwege haar 
magistraten, griffiers en griffiepersoneel. Het overgrote deel van de zaken is, indien de zaak het 
toelaat, steeds afgehandeld binnen het jaar, een vonnis wordt verleend binnen de maand.  

Covid heeft voor alle secties voor vertraging gezorgd, doch doordat in het heetst van de crisis de 
instroom ook wat beperkter was, en door grote inspanningen van elkeen in de vakantie en het 
najaar, zijn we erin geslaagd om de fixatietermijnen tegen eind 2020 terug in de lijn van deze van 
een jaar tevoren te krijgen. 

Tegelijk moet opnieuw uitdrukkelijk worden beklemtoond dat dit een wankel evenwicht betreft, 
dat nog steeds heel kwetsbaar blijft.  

Er is niet veel nodig, zoals enkele extra zieken onder de magistraten, of het niet vervangen van 
enkele griffiers of griffiemedewerkers, zeer realistische hypotheses, om grote gevolgen in negatieve 
zin te veroorzaken. Bepaalde griffies dreigen te blokkeren, voor bepaalde kamers zouden we 
gewoon geen bezetting meer hebben, doorlooptijden zouden voor bepaalde dossiers naar 
termijnen gaan die we in het arrondissement al lang niet meer gekend hebben. We zijn al jaren 
bezig aan het anticiperen en het optimaliseren, maar hier is een einde aan. Eerste aanleg is 
uitermate boeiend, maar zeer zwaar belast. Daarbinnen is Antwerpen zeer zwaar belast. Het 
beleid in Brussel moet hier oog voor hebben want de goede werking is in een dergelijke context niet 
verzekerd. 

Het compenseren van het geringer aantal collega’s door herorganisaties  van 
dienstregelingen/zittingen, door aanpassingen van werkprocessen en door een zo optimaal 
mogelijke verdeling van de werklast, kent zijn limieten, waarbij we er ook uitdrukkelijk willen op 
toezien dat de werklast voor onze mensen op structurele wijze draagbaar blijft, wat in 2020 in 
sommige situaties jammer genoeg niet het geval was. Vele mensen, van alle niveaus, werken 
bijzonder hard. Dit gegeven moet beloond worden, en niet misbruikt. 

We zullen er alles aan doen om te vermijden dat 2021het jaar zou worden waarin het begrip 
“gerechtelijke achterstand” ook in Antwerpen opnieuw een concrete realiteit zou worden, al zijn er 
grenzen. Zo zien we op dit ogenblik sedert 01/01/2021 minstens 6 (eigenlijk 7 gelet op de 
uitbreiding van de Surb) vertrekkende magistraten, en verwachten we twee inkomende 
magistraten. Dit is niet ernstig en stelt de rechtbank andermaal voor grote problemen. 
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HOOFDSTUK VIII  

DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

In de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen is de achterstand in het beraad bijzonder beperkt.  
Deze achterstand wordt bijgehouden via de boordtabellen, waarin ook het toezicht 
overeenkomstig art. 770 Ger.W. zit verwerkt.  Voor details kan dan ook naar de boordtabellen 
worden verwezen. 
 
Van zodra via de boordtabellen wordt vastgesteld dat de termijnen van beraad voor een 
bepaalde rechter problematisch worden (6 weken of meer in een zaak), worden de 
afdelingsgriffier en afdelingsvoorzitter  verwittigd, wordt dit met de collega besproken en 
worden desgevallend maatregelen genomen en wordt er bijgestuurd. 
 
In de correctionele dossiers waren er geen zaken die langer dan drie maanden in beraad waren. 
Langer dan twee maanden, waren er slechts enkele, vaak om een bijzondere reden, op 
duizenden vonnissen. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiaal en burgerlijk waren er geen dossiers langer dan twee maanden in beraad. 
 
De termijn van drie maanden werd voor de hele rechtbank in geen enkel dossier 
overschreden in 2020. De rechtbank wenst alle collega’s hiervoor uitdrukkelijk te 
bedanken. Recht moet tijdig worden gedaan, of het is geen recht. In de praktijk vergt dit 
echter vaak hele grote inspanningen. 
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HOOFDSTUK IX  

BESCHRIJVING ACTIES 

 
In de inleiding op dit werkingsverslag werden reeds enkele belangrijke projecten aangehaald. 
 
Wat betreft de uitvoering van de doelstellingen en de acties in 2020, kan worden 
verwezen naar het uitgebreide verslag opgenomen in de “Antwerpse moniteur” zoals 
gevoegd in bijlage.  
 
Daarnaast worden de visie, de waarden en vooral de doelstellingen voor 2021 voor de hele 
rechtbank gevoegd. Deze kwamen tot stand via een open dialoog en tonen de richting waar we 
uit willen voor 2021. Ook bij de sub-verslagen van de secties zal u de doelstellingen voor 2021 
terugvinden. 
 
Om voldoende te focussen schuift de rechtbank de hierna vermelde prioriteiten voor het 

kalenderjaar 2021 naar voor: 

(1) Georganiseerd werken. De rechtbank: 

 

o spant zich in, lokaal en nationaal, voor de verdere verbetering van de ICT en de 
digitalisering van de werking, ten behoeve van de organisatie en van de 
rechtzoekende, zo onder meer de projecten rond het digitaal dossier lokaal en 
nationaal, het digitaal bezorgen van vonnissen (art. 792 GerW), MaCH 
correctioneel, MaCH burgerlijk/familliaal, Justscan, databanken I+Belgium en 
Gejo, Pacos, JustNew,…; 
 

o ontwikkelt een omvattend systeem van interne controle, en legt hierbij ook de 
link met de ontwikkeling van het werklastmetingsmodel van het college van 
hoven en rechtbanken waaraan actief wordt meegewerkt; 
 

(2) Samen werken. De rechtbank: 

 

o heeft daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar 

medewerkers binnen de context van een (zeer) hoge werklast, met in het 

bijzonder aandacht voor de nieuwe medewerkers; 

o werkt actief en gestructureerd aan een toename van het aantal kandidaten voor 

vacatures, bij de magistraten zowel als op de griffie; 

o ontwikkelt een visie op, en doet het nodige voor een optimale inschakeling van 

juristen en referendarissen; 

o investeert in de goede werking van overkoepelende structuren zoals de secties, 

de conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en haar 

secties, het College van Hoven en Rechtbanken, enz; 
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(3) Recht spreken. De rechtbank streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van haar 

rechtspraak en in het bijzonder: 

 

o Ontwikkelt verder initiatieven die beantwoorden aan de vraag naar snelle, 

goedkope, effectieve en participatieve rechtspraak, gebundeld onder het concept 

van de “vlinderrechter” en geeft hierbij een aanzet tot projecten die 

beantwoorden aan het “front end court” concept; 

o Heeft uitdrukkelijk aandacht voor de verbetering van haar werking en de 

algemene werking van justitie inzake seksuele delinquentie; 

o Werkt verder aan een innovatief zittingsmanagement waarbij de innovaties ten 

gevolge van covid zoals de videozittingen en de veralgemening van de fixaties op 

uur, worden bestendigd en verder uitgerold waar nuttig. Tevens wordt er verder 

met zittingsmanagement geëxperimenteerd teneinde zaken voor alle 

betrokkenen zo efficiënt mogelijk af te handelen, en een behandeling te creëren 

conform het concept van de Vlinderrechter, bijv. via de respectieve 

opvolgingskamers voor correctionele zaken. 
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MISSIE, VISIE, WAARDEN EN DOELSTELLINGEN  
VOOR DE REA ANTWERPEN  

 

 
Visie van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 2020 
 

(Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan 
waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is.) 
 
De rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen wil werken aan: 
 
een justitie waarin de individuele rechtzoekende en de maatschappij vertrouwen 
kan hebben door kwaliteitsvolle rechtspraak binnen een redelijke termijn, en dit 
vanuit een rechtbank met: 

 
o een klantgerichte dienstverlening met respect voor elke 

rechtzoekende; 
o integer handelend gerechtspersoneel, griffiers en magistraten; 
o een open en actieve communicatie; 
o een efficiënte werking vanuit een ketengerichte en professionele 

aanpak; 
 
en dit alles met uitdrukkelijke aandacht voor ieder van onze medewerkers. 
 
 
De beperkte door de overheid ter beschikking gestelde middelen, bovendien geen 
rekening houdende met de reële werklast, vormen hierbij een uitdaging, maar ook een 
ernstige hypotheek, zeker bij het uitblijven van de nodige structurele hervormingen, 
van de modernisering van de IT en van grotere beheersautonomie. 
  
De rechtbank wil uitdrukkelijk het kwaliteitsstreven laten voorgaan op het 
rendementsdenken.  
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Kernwaarden van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 

 
Kernwaarden bepalen wat van wezenlijk belang is, en hoe we ons gedragen.  
 

 

- (1) Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit; 
 
Een rechter moet in alle vrijheid recht kunnen spreken, vrij van elke druk van welke 
aard ook. De rechter oordeelt zonder vooroordelen. Ook de schijn dat niet aan deze 
voorwaarden is voldaan, moet worden vermeden.  
De rechter, en de gerechtelijke organisatie, staan buiten de partijen. 
Een houding van eerlijkheid en correctheid wordt steeds nagestreefd, legitimeert 
het gezag en draagt bij tot het vertrouwen in justitie.  
 
 

- (2) Professionaliteit; 
 
Elke medewerker vertrekt vanuit een professionele werkhouding en een 
methodische aanpak. Hierbij wordt gestreefd naar een grote juridische en 
menselijke (waaronder communicatieve) deskundigheid. De rechtbank bejegent 
alle rechtzoekenden en partners op een respectvolle wijze. 
 
 

- (3) Maatschappelijk verantwoordelijk en klantgericht; 
 
De rechtbank staat midden in de maatschappij: 
 

o is bewust van wat er leeft in de maatschappij; 
o neemt haar rol op ter verdediging van de rechtstaat, en van elkeen die op 

justitie moet kunnen beroep doen om zijn recht te halen; 
o heeft oog voor het unieke en waardevolle karakter van elkeen en voor de 

diversiteit in de maatschappij; 
o laat zich in haar organisatie leiden door klantgerichtheid en houdt bij 

beslissingen inzake de organisatie rekening met wie op de rechtbank een 
beroep moet doen; 

o getuigt van openheid: de rechtbank wil transparant werken, en toegankelijk 
en begrijpelijk zijn. 

 
 

- (4) samen werkend; 
 
De rechtbank overstijgt in haar interne werking de belangen van haar 
samenstellende delen zoals afdelingen, secties, het onderscheid 
magistratuur/griffie… en bundelt de krachten met het oog op een beleid dat goed is 
voor de hele rechtbank.  
Zij gaat actief en open in dialoog met haar externe partners teneinde een optimale 
dienstverlening en een kwaliteitsvolle rechtspraak te verzekeren.  
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Doelstellingen van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen voor 2021 

 

 
Doelstellingen beschrijven de zaken die we in de toekomst willen realiseren. 
 
Terugkoppelend naar de missie, de visie en de kernwaarden komen we tot een aantal 
algemene, strategische doelstellingen die verder naar operationele doelstellingen worden 
vertaald. 
 

 
 
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wil een rechtbank zijn die werkt, die 
doet wat ze beoogt te doen.  
 
We onderscheiden drie niveaus: 
 

- (1) georganiseerd werken (onze organisatie) 
- (2) samen werken (onze mensen) 
- (3) recht spreken (onze kerntaak) 

 

waarbij de organisatie ten dienste staat van onze mensen en van de 

rechtzoekenden, en onze mensen zorgen voor de rechtspraak.  
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Er is heel veel werk aan de winkel, zoals hierna beschreven, verder bouwend op 

de doelstellingen van de vorige jaren.  

Om echter voldoende te focussen schuift de rechtbank alvast de volgende 

prioriteiten voor het kalenderjaar 2021 naar voor, uitgaande van een te beperkt 

personeelsbestand, en van een zo groot mogelijke responsiviteit ten aanzien van 

de maatschappelijke verwachtingen: 

(4) Georganiseerd werken. De rechtbank: 

 

o spant zich in, lokaal en nationaal, voor de verdere verbetering van de ICT 
en de digitalisering van de werking, ten behoeve van de organisatie en 
van de rechtzoekende, zo onder meer de projecten rond het digitaal 
dossier lokaal en nationaal, het digitaal bezorgen van vonnissen, MaCH 
correctioneel, MaCH burgerlijk/familliaal, Justscan, databanken 
I+Belgium en Gejo, Pacos, JustNew,…; 
 

o ontwikkelt een omvattend systeem van interne controle, en legt hierbij 
ook de link met de ontwikkeling van het werklastmetingsmodel van het 
college van hoven en rechtbanken waaraan actief wordt meegewerkt; 
 

 
(5) Samen werken. De rechtbank: 

 

o heeft daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar 

medewerkers binnen de context van een hoge werklast, in het bijzonder 

voor de nieuwe medewerkers; 

o werkt actief en gestructureerd aan een toename van het aantal 

kandidaten voor vacatures, bij de magistraten zowel als op de griffie; 

o ontwikkelt een visie op, en doet het nodige voor een optimale 

inschakeling van juristen en referendarissen 

o investeert in de overkoepelende structuren zoals de secties, de 

conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en haar 

secties, het College van Hoven en Rechtbanken, enz; 

 

(6) Recht spreken. De rechtbank: 

 

o Ontwikkelt verder initiatieven die beantwoorden aan de vraag naar 

snelle, goedkope, effectieve en participatieve rechtspraak, gebundeld 

onder het concept van de “vlinderrechter” en geeft hierbij een aanzet tot 

projecten die beantwoorden aan het “front end court” concept; 

o Heeft uitdrukkelijk aandacht voor de verbetering van haar werking en de 

algemene werking van justitie inzake seksuele delinquentie; 
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o Werkt aan een innovatief zittingsmanagement waarbij de innovaties ten 

gevolge van covid zoals de videozittingen en de veralgemening van de 

fixaties op uur, worden bestendigd en verder uitgerold waar nuttig. 

Tevens wordt er verder met zittingsmanagement geëxperimenteerd 

teneinde zaken voor alle betrokkenen zo efficiënt mogelijk af te handelen, 

en een behandeling te creëren conform het concept van de 

Vlinderrechter, bijv. via de respectieve opvolgingskamers voor 

correctionele zaken. 
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(1) georganiseerd 
werken  

(onze organisatie) 
 

Ondanks het 
ontbreken van enig 
kader of enige reële 
ondersteuning voor 
een organisatie van 
meer dan 350 
mensen, wil de 
rechtbank streven 
naar een 
professionele 
beleidsvoering en 
naar een efficiënte en 
effectieve organisatie  
door de realisatie van 
de hierna vermelde 
doelstellingen.  
Hierbij zal telkens 
opnieuw moeten 
worden rekening 
gehouden met de 
budgettaire en 
structurele 
beperkingen en met 
de beperkte 
beheersautonomie 
voor de rechtbank. 

(1) het verder toepassen en 

opvolgen van een beleidscyclus 

verbonden aan de ontwikkeling 

van een strategie, vertaald in 

een (te vernieuwen en te 

evalueren) missie en visie, in 

waarden en in strategische en 

operationele doelstellingen; 

Concreet:  
 
de rechtbank zet de beleidscyclus met bijhorende timing verder, 
actualiseert de missie-visie-waarden, en bepaalt een set van 
strategische en operationele doelstellingen voor 2021.  
 
Ze tracht haar eigen strategie en doelstellingen mede te 
realiseren door uitdrukkelijk te investeren in overkoepelende 
organen als de conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van 
eerste aanleg en het College van hoven en rechtbanken. 
 

(2) de verdere invulling van de 
nieuwe structuren sedert 2014 
en van de beslissingsmatrix, en 
een goede communicatie 
vanwege het beleid; 
 

Concreet:  
 
de rechtbank actualiseert de beschrijving van haar (nieuw 
ingevulde) structuren en van haar beslissingsmatrix waarin het 
directiecomité centraal staat. 
 
Zij streeft in deze beslissingsmatrix naar afdoende interactie 
tussen o.m. het directiecomité, de afdelingsvoorzitters, de 
sectiebesturen en de leiding van de griffie waarbij de beslissingen 
zoveel mogelijk daar worden gelegd waar de kennis zit en de 
managementstructuren worden beperkt t.v.v. het operationele. 
 
De rechtbank zet verder in op een betere communicatie van haar 
beslissingen en deze van de secties o.m. door de verspreiding van 
een “Antwerpse moniteur” en via de maandelijkse nieuwsbrief. 
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(3) het ontwikkelen van een 
systeem van interne beheersing: 
 

Concreet: 
De rechtbank verfijnt en operationaliseert verder haar model van 
interne controle, dat in 2021 ten volle moet werken, nadat dit in 
2020 door Covid noodgedwongen was uitgesteld. 
 
Ze volgt de uitvoering van haar basisopdrachten en doelstellingen 
op in het kader van de werking van het directiecomité, en 
monitort haar activiteiten. Dit wordt mede uitgevoerd vanuit een 
streven naar het voorbereiden van het autonoom beheer en de 
opmaak van beheersplannen. 
 
Ze stelt hiertoe operationele doelstellingen op die 
driemaandelijks worden gemonitord en het beleid verder 
aansturen. 
 
Hiertoe worden fiches opgemaakt waar onder meer de 
beschikbare middelen, de indicatoren, de normen en de risico’s 
worden opgenomen. 
 
De boordtabellen worden geëvalueerd en getoetst in de 
afdelingen en de secties. Zij worden waar mogelijk verder 
afgestemd op de doelstellingen van de rechtbank, tevens zal 
worden nagegaan waar ze kunnen worden afgebouwd door de 
input van cijfers uit de it-toepassingen.  
 
Er wordt verder naar betere statistieken gestreefd via de IT-
toepassingen en via het overleg met de steundienst, teneinde een 
betere beheersing van de rechtbank te realiseren en te komen tot 
algemeen vergelijkbare cijfers, en aldus tot een meer valide 
verdeling van de middelen. 
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Bij het beleid wordt steeds oog gehouden voor risico’s en fraude. 

Om deze reden wordt zoveel als mogelijk met digitale dossiers 

gewerkt om een veilig dossierbeheer te bereiken in het bijzonder 

op het onderzoek, de jeugdrechtbank en de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

Gerechtelijke mandaten worden effectief opgevolgd. 

(4) de ontleding en verbetering 
van de werkprocessen: 
 

 
Verdere systematische opvolging van nieuwe reglementering, IT-
toepassingen, incidenten, klachten, beslissingen vanuit de 
sectie,… teneinde hiervan gebruik te maken om de 
werkprocessen te evalueren, efficiënter te maken en indien 
opportuun  te uniformiseren. 

 
Actief meewerken aan de vernieuwing en verbetering van de IT-
toepassingen teneinde te komen tot een efficiëntere griffie en 
een betere dienstverlening, in het bijzonder inzake Mach Corr, 
Mach burg/fam, digitalisering jeugd, Surtap en het aanhouden 
van de uitrol van Justscan. 

Voor de overtuigingsstukken verder werken aan het wegwerken 
van gevaarlijke en oude OS’en, invoering van het nieuw IT-
systeem Pacos en opstarten van het project voor de centralisatie 
van de OS’en in een nieuwe loods in Herentals wat zal toelaten de 
oude gebouwen te verlaten. 

 

Verder stimuleren van het voor een korte of langere periode 

wisselen van standplaats door magistraten, griffiers en 

griffiemedewerkers teneinde de andere afdeling(en) beter te 

leren kennen, elkaars werkmethoden te doorgronden en hier 

telkens een leermoment aan koppelen; 
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(5) het verder streven naar een 
optimale verdeling van de zaken 
over de drie afdelingen; 
 

verdere uitvoering en evaluatie van de eerder goedgekeurde  
zaakverdelingsreglementen, onder meer inzake beslag, 
cybercrime, ekofin en internationale rechtshulp. 

parallel het overleg intern en extern verder zetten en nagaan 
welke verdere herverdeling van zaken over de provincie in de 
toekomst is aangewezen, inzake het burgerlijke en het penale 
contentieux, en hiertoe verder streven naar grotere wettelijke 
mogelijkheden (art. 186 GerW) aangezien in Antwerpen zowat 
alle actuele wettelijke mogelijkheden zijn uitgeput. 

(6) de verdere aanpassing van 
de organisatie aan de verdere 
vermindering van het aantal 
beschikbare mensen; 
 
De rechtbank stelt vast dat ze de 
facto noodgedwongen veel bezig 
is met het aanpassen van de 
organisatie, en het zoeken naar 
steeds nieuwe oplossingen voor 
de beperking van het aantal 
beschikbare magistraten, 
griffiers en griffiemedewerkers. 
 
Zo waren er in 2020 bijzonder 
weinig vacatures en geen!! 
instromers onder de magistraten 
en worden er, op 2 na, ook voor 
het eind van 21 geen 
nieuwkomers verwacht ondanks 
een aanzienlijk aantal collega’s 
die op rust gaan.  

Concreet: 
 
Het is wachten op de beloofde herfinanciering maar ter zake zijn 
nog geen cijfers.  
In afwachting stelt de rechtbank noodgedwongen een aangepaste 
dienstregeling op voor magistraten, griffiers en griffiepersoneel, 
over secties en afdelingen heen, die rekening houdt met een 
substantieel verminderd personeelsbestand, zoals actueel in 
redelijkheid in te schatten (in de richting van 87 % magistraten, 
en 80 % voor de griffie). 
 
Hierbij wordt de dienst zo efficiënt mogelijk georganiseerd en 
verdeeld, en wordt de tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling 
zoveel als mogelijk behouden door desgevallend te prioritiseren, 
tegelijk uitdrukkelijk rekening houdend met een aanvaardbare 
taaklast voor elkeen, op lange termijn. 
 
De rechtbank streeft verder zoveel mogelijk op alle niveaus naar 
het verkrijgen van vacatures voor magistraten en griffie en volgt 
systematisch de evolutie van de eigen werklast en de evolutie van 
externe factoren zoals gewijzigde regelgeving teneinde tot zo 
efficiënt mogelijke dienstregelingen te komen. 
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Op de griffie zijn er soms 
bijzonder grote tekorten en is er 
een structurele grote 
onderbezetting.  
 
Het aantal beschikbare 
effectieven blijft te laag en er 
wordt bovendien geen rekening 
gehouden met de eigenlijke 
werklast van de rechtbank. 
 
Steeds opnieuw dreigt dit 
ernstige gevolgen voor de 
dienstverlening met zich mee te 
brengen. 
 

 
Zij streeft desgevallend in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden of werklast naar tijdelijke oplossingen en 
aanvullingen, en zal desgevallend prioritiseren. 
 

(7) het autonoom beheer 
 
De wet van 2014 voorziet een 
autonoom beheer voor hoven en 
rechtbanken, wat door het 
College van hoven en 
rechtbanken ook wordt 
nagestreefd.  
 
De rechtbank dient zich hier op 
voor te bereiden. 

Concreet: 
 
de leiding van de rechtbank volgt verder opleidingen van nut voor 
het autonoom beheer en bouwt haar kennis ter zake uit.  
 
De rechtbank brengt de allocatie van de eigen middelen duidelijk 
in kaart, volgt deze periodiek op, evenals haar eigen hieraan 
gekoppelde activiteiten zoals de rechtspraak in de respectieve 
domeinen door de uitwerking en implementatie van een model 
voor interne controle van de basisactiviteiten.  
 
Tevens streeft zij actief naar de opbouw van valide cijfers in de 
respectieve secties  van eerste aanleg, intern maar ook extern, 
voor alle rechtbanken, gelet op het belang hiervan voor een 
toekomstige allocatie van de middelen. 
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  (8) Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is een cruciaal 
maatschappelijk thema waar ook 
de rechtbank dient oog voor te 
hebben. 

De rechtbank heeft oog voor de mobiliteitsproblematiek van haar 
medewerkers en bezoekers en speelt hier op in door 
raadgevingen op haar website en participatie aan het project 
“slim naar Antwerpen”. 
 
Het gebruik van alternatieven voor de auto, zoals de fiets, worden 
aangemoedigd door “fietsdagen” met bijhorende dienstverlening 
te organiseren. 
 
In het beheer van de gebouwen, en in het beheer van de 
rechtbank, heeft men oog voor aspecten van duurzaamheid zo in 
de cafetaria, papierverbruik, elektriciteitsverbruik enz. 
 
Aandacht voor het wegwerken van gevaarlijke 
overtuigingsstukken. 
 

(2) samen werken  
(onze mensen) 

Intern 
 

(1) het welbevinden van alle 
medewerkers over de  
afdelingen heen 
verhogen,  maken dat 
“alle mensen graag 
komen werken”. 

 
Het kapitaal van de 
rechtbank zijn haar mensen. 
De omstandigheden waarin 
moet worden gewerkt zijn 
niet altijd groots, de werklast 
is dat wel vaak.  
Anderzijds is er de unieke en 
maatschappelijk zeer 
relevante opdracht.  

Concreet: 
 
- elke leidinggevende heeft uitdrukkelijk oog voor de werklast en 
het welbevinden van zijn medewerkers, toetst dit regelmatig en 
zoekt naar oplossingen waar mogelijk. Vanuit de leiding wordt dit 
concreet opgevolgd en de leiding wordt zelf hierop ook getoetst 
en geëvalueerd. Dit alles is in covid-tijden nog belangrijker dan 
voorheen; 
 

- er wordt verder nagegaan hoe de betrokkenheid van elke 
medewerker kan worden verhoogd door een meer 
aangepaste organisatiestructuur. Schotten in de 
organisatie tussen magistraten, griffiers en 
griffiemedewerkers moeten worden afgebouwd, ten 
voordele van teams die samen een bepaald deel van de 
rechtspraak op zich nemen en zich samen 
verantwoordelijk achten.  
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Er moet steeds oog zijn voor 
ieders welbevinden op de 
rechtbank. 

De teams en secties moeten aldus worden ingevuld. Een 
positief voorbeeld in deze vormen de jeugdsecties in de 
respectieve afdelingen. In andere domeinen wordt een 
dergelijke samenwerking gestimuleerd en als norm 
genomen; 
 

- er wordt getracht de betrokkenheid te vergroten door 
meer samen te werken en contacten te leggen over de 
verschillende functies heen, en door te focussen op de 
maatschappelijke meerwaarde (de “why”) die door 
elkeen samen wordt verwezenlijkt doch die ook voor elke 
medewerker concreet moet worden gemaakt. 
Leidinggevenden dienen ter zake initiatieven te nemen, 
teams dienen te worden uitgedaagd om samen 
oplossingen aan te brengen en om een inbreng te doen in 
het beleid; 
 

- bij nieuwe medewerkers zal een diepergaande opleiding 
worden gegeven waarbij duidelijker wordt gemaakt 
waartoe hun werk bijdraagt (zo bijv via bijwonen van 
zittingen) waarbij ze meer zicht krijgen op de gehele 
keten; 
 

- nadruk op het goede voorbeeld dat leidinggevenden 
geven en dienen te geven op het gebied van engagement, 
werkkracht, zin voor initiatief, professionaliteit en 
integriteit,… 

 

 
- de organisatie van een welzijnsbeurs of andere 
welzijnsinitiatieven staat gelet op covid on hold; 
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- de organisatie van gezamenlijke activiteiten wordt gestimuleerd, 
zoals groepsactiviteiten in de eindejaarsperiode en de paleisrun, 
informeel samenzijn, enz. eens de covid-beperkingen achter ons 
liggen; 

- de rechtbank zorgt voor een duidelijke interne communicatie 
onder meer via de maandelijkse nieuwsbrieven die zelf ook 
worden geëvalueerd; 

(2) het activeren van het 
personeelsbeleid waaronder:  
 
-het opmaken van een 
loopbaanplan voor de gehele 
rechtbank, met afstemming van 
de behoeften van de rechtbank 
op de wensen en mogelijkheden 
van de magistraten dan wel 
griffiers en griffiepersoneel, 
rekening houdende met de 
prognose van de 
personeelstekorten en met 
toepassing van mobiliteit tussen 
de drie afdelingen. 
 
Dit blijkt enerzijds zeker nodig 
door het grote  
personeelsverloop, anderzijds 
blijkt dit ook een zeer moeilijke 
oefening omdat de situatie zeer 
vaak en vaak onvoorzien wijzigt 
en de situatie tengevolge van de 
beloofde herfinanciering onzeker 
oogt.  

Concreet: 
 
-het opmaken van een partieel loopbaanplan met zo mogelijk 
afstemming van de behoeften van de rechtbank op de wensen en 
mogelijkheden van de magistraten dan wel griffiers en 
griffiepersoneel, vanuit de prognose van de schijnbare 
vertrekkers en instromers voor de komende drie jaar, met 
toepassing van mobiliteit tussen de drie afdelingen.  
 
Hierop dient zo mogelijk het beleid inzake vacatures, adviezen, 
opleidingen, en verdeling van de diensten op geënt, zowel voor 
magistraten als griffie. 
 
Daarnaast kijkt de rechtbank uit naar wie op langere termijn 
leidinggevende verantwoordelijkheden kan/wil dragen en 
voorziet hiervoor zo mogelijk een voorbereidend traject; 

-evalueren van de aanpassingen in de evaluaties voor 
magistraten, griffiers en griffiepersoneel en de verdere 
verbetering ervan. Bij de evaluaties van de magistraten worden 
ook derden betrokken als de balie en het parket, wordt feedback 
van de griffie gevraagd en wordt ook de structuur en de taal van 
stukken van de geëvalueerde nagegaan.  
 
Naast evaluatiegesprekken dienen ook functioneringsgesprekken 
te worden georganiseerd per afdeling voor de magistraten; 



94 

 

 
Om die reden is de voorgaande 
jaren gebleken dat een 
omvattend loopbaanplan niet 
mogelijk is, gerichte aandacht 
voor bepaalde aspecten is 
daarentegen wel mogelijk en 
noodzakelijk. 

 
-stimuleren en mogelijk maken van het volgen van opleidingen 
voor alle medewerkers.  
Opvolgen per sectie van opleidingen die zouden moeten gevolgd 
worden, vervolgens ter beschikking stellen van de documentatie. 
Aandacht in de evaluaties voor het volgen van opleidingen; 

 
-ontwikkelen van initiatieven voor het verzekeren van de 
instroom aan magistraten. Actieve prospectie bij de geslaagden, 
tijd maken voor het geven van informatie, na covid het opzetten 
van een info-activiteit, investeren in communicatie ter zake, 
veralgemenen van de zomerstages (ook voor de algemene 
uitstraling van de rechtbank) en van kijkstages voor 
geïnteresseerden. Er zal ook actief worden meegewerkt aan het 
uitbouwen van een project “recrutering “ op het niveau van het 
College. 
 
-bestendiging van de maatregelen voor een betere opvang van 
nieuwe magistraten en griffieleden (actualisering van het 
vademecum, invulling van het mentorschap, inloopperiodes en 
interne stages,…), ook rekening houdende met de veralgemening 
van de alleenzetelende rechter op eerste aanleg waardoor de 
opleiding van nieuwe magistraten moet worden aangepast, met 
blijvende aandacht voor de grote groep magistraten (15) die in 
2019 zijn ingestroomd.  
 

 
-evaluatie en actualisatie van de belangrijkste afspraken onder de 
magistraten (vademecum); 
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-ontvangst en opleiding van juristen en referendarissen die in de 

loop van 2021 worden verwacht. Ontwikkelen en toepassen van 

een visie op hun inschakeling in de rechtbank teneinde tekorten 

aan magistraten te compenseren en teneinde hen een 

uitdagende en toekomstgerichte opdracht te geven; 

 
-aandacht voor het vergroten van de diversiteit in de 
personeelssamenstelling, op alle niveaus van de rechtbank bij 
selecties en in de algemene contacten ter zake zoals in het 
bijzonder in het kader van stages.  
 

   (3) Vergroten van de 

samenwerking over de 

afdelingen 

Concreet: 

- Verder opmaken van één globale vakantiedienstregeling 

over de drie afdelingen heen voor magistraten waarbij 

magistraten in andere afdelingen dan tijdens het 

gerechtelijk jaar zetelen, evenals het stimuleren van korte 

wissels en ondersteuningen in andere afdelingen dan de 

eigen afdeling. Ook weekenddiensten bij jeugd en 

onderzoek worden verder gezamenlijk georganiseerd, 

dan wel wordt dit getest; 

 

- Stimuleren van “wissels” onder de griffiers en 

griffiemedewerkers zodat zij bij voorbeeld enkele 

maanden elkaars plaats innemen in een andere afdeling 

en daar kennis maken met de collega’s en de werkwijzen; 

- Niet steeds alle vergaderingen in Antwerpen organiseren, 

maar ook in Turnhout en Mechelen; 

- De sectiewerking wordt ook verder op griffieniveau 

uitgebouwd; 
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 Extern 
 

 (1) het bestendigen van een actieve externe communicatie 

inclusief duidelijke afspraken met de pers, openheid naar 

de media, met uitdrukkelijke aandacht voor het zelf 

aanbrengen van items, het pro-actief opvolgen van 

mogelijke problemen en het van kortbij opvolgen van 

crisissituaties. Er wordt een provinciale communicatiecel 

opgericht die ons communicatiebeleid evalueert, 

vernieuwt en stroomlijnt. De rechtbank heeft oog voor 

belangrijke momenten als bepaalde vonnissen en 

thema’s en of en hoe zij in deze optimaal kan 

communiceren, en eigen thema’s kan aanbrengen, via 

Twitter, Linkedin, enz. (niet Facebook); 

(2) de website zo goed mogelijk trachten te stofferen en 

aanwenden, meewerken aan een website voor het nieuwe 

onthaal, 

(3) het verder uitwerken van een multidisciplinair onthaal binnen 

onze justitiegebouwen in samenwerking met al onze 

ketenpartners en andere justitiële entiteiten vanuit een streven 

naar een betere, klantgerichte dienstverlening. Het onthaal 

binnen het Vlinderpaleis moet in het bijzonder worden 

uitgebouwd en bestendigd, en het nieuwe paviljoen in de werking 

geïncorporeerd.  Verder moet actief worden nagaan welke 

aspecten desgevallend kunnen worden uitgerold in Mechelen en 

Turnhout; 
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(4) volgehouden formeel en informeel overleg met de 
ketenpartners, provinciaal en in de afdelingen, in het bijzonder 
met de balies, het parket, het Hof van beroep, het justitiehuis, de 
conferentie van de rechtbanken van eerste aanleg en het College 
van hoven en rechtbanken (bijv. ook inzake de bepaling van de 
doelstellingen). In het bijzonder met de balie en het parket wordt 
per domein en per afdeling gecommuniceerd hoe er wordt 
gewerkt en wordt er overleg gepleegd omtrent de deugdelijkheid 
van de werking van de rechtbank. 

(5) actief inspelen op signalen uit de samenleving inzake het 

functioneren van justitie en van de rechtbank. In het bijzonder wil 

de rechtbank aandacht hebben voor het onder druk komen van 

de rechtsstaat, en wil zij via haar communicatie, via het project 

Op.recht.mechelen, en via de ondersteuning van andere 

initiatieven, bijdragen tot een grotere kennis van de principes van 

de rechtsstaat bij het publiek, en tot het actief ondersteunen 

ervan; 

(6) medewerking verlenen aan vragen tot samenwerking vanuit 

universiteiten en hogescholen en andere organisaties op het vlak 

van stages, projecten, masterproeven enz. 

(3) recht spreken – onze 
kerntaak: 

een klantgerichte 
organisatie van de 
rechtspraak 

(1)verdere uitwerking van een 
beter zittingsmanagement; 

Concreet: 
Het behouden en verder uitwerken en uitrollen van de 
verbeteringen die konden worden doorgevoerd dankzij covid: 
veralgemening van zaken op uur of in blokken, afhandeling van 
zaken/procedurestappen buiten de zitting, het organiseren van 
videozittingen. 
Tevens het uitwerken van een project rond zittingsmanagement 
in correctionele zaken in Mechelen. 
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het zittingsmanagement en de bijhorende fixatietermijnen 
worden mede met behulp van het instrument voor interne 
controle voortdurend in overleg met griffie, parket en balie 
opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, met extra aandacht voor: 

- een adequate en klantgerichte fixatie op de correctionele 
zittingen; 

- aandacht voor de overbelaste familiezittingen, met 
opvolging van de inleidingszittingen en de bijhorende 
administratieve ondersteuning; 

- alternatieven binnen de burgerlijke procedure. 

(2)organisatie van de griffie in 
functie van een streven naar 
klantgerichtheid; 

Concreet: 
-er wordt verder nagegaan of verschijningen op zittingen kunnen 
worden vermeden door alternatieven zoals het gebruik van 
functionele mailboxen beheerd door de griffier. 
 
-verdere operationalisering van een klantgericht aangestuurd 
onthaal in samenwerking met alle interne en externe partners, 
met als proeftuin Antwerpen; 

 
Verder verbeteren van de informatie ter beschikking gesteld door 
de griffie, met onder meer een uniformisering van de stukken 
gevraagd bij procedures; 

 
focus op een maximale klantgerichtheid bij nazicht van de 
werkprocessen. 

(3) de verhoging van de 
effectiviteit van de rechtspraak 
(waaronder snelheid, kostprijs, 
participatie); 

Concreet: 
 
-het faciliteren en verder stimuleren van alternatieve 
geschillenafhandeling op de familierechtbank (in het bijzonder de 
kamers voor minnelijke schikking ten volle ontwikkelen, en 
familiale bemiddeling via het project rond trajectbegeleiding te 
Antwerpen); 
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-het faciliteren van alternatieve werkwijzen op de burgerlijke 
rechtbank: 
  *verder uitbouwen van alternatieven in bouwzaken;  
  *optimaliseren deskundigenonderzoeken; 
  *verder stimuleren van het project de “spreekuurrechter”/ 
alternatieve start dan wel aanpak voor burgerlijke procedures; 
 
-verder inzetten op digitalisering voor de procedures op het 
onderzoek en de jeugd; 
 
-correctioneel: verdere ontwikkeling van de opvolgingskamers, in 
de drie afdelingen, waaronder de ontwikkeling van een 
“jongerenopvolgingskamer” in Antwerpen en initiatieven inzake 
een vernieuwd zittingsmanagement in Mechelen.  
De rechtbank wil via de organisatie van haar rechtspraak (bijv. 
gespecialiseerde onderzoeksrechters en dito kamers) ook 
inspelen op noden op penaal gebied, zoals georganiseerde 
criminaliteit in Antwerpen of cybercrime in Mechelen, waarbij 
een dergelijke aanpak noodzakelijk ketengericht moet werken. 

 
-contact en regelmatig overleg met de welzijnsinstellingen, in 
samenwerking met het justitiehuis en het algemeen onthaal, in 
elk van de drie afdelingen. 

(4) een meer efficiënte 
rechtspraak; 

Concreet: 
 
-voortdurende aandacht voor de doorlooptijden en voor het 

verkorten ervan waar mogelijk en opportuun, mede dankzij een 

performante monitoring in het kader van de interne controle. Bij 

uitlopen worden telkens een analyse gemaakt en voorstellen tot 

remediëring. Streefdoel algemeen is het afronden van procedures 

binnen het jaar via een kwalitatieve uitspraak in eerste aanleg. 
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-het ten volle aanwenden van inleidingszittingen als filter en als 
middel om zaken snel en praktisch af te handelen; 
 
-het actief nagaan waar het verschijnen ter zitting van partijen 
en/of advocaten kan worden vermeden, bij voorbeeld in 
familiezaken 

-waar mogelijk werken met modellen en met een indicatie van de 
rechtspraak via de secties, onder meer op het onderzoek en in de 
familierechtbank; 

-mogelijkheden voor standaardisering en digitalisering van 
procedures nagaan en nastreven, bijv. via het werken met een 
modelverzoekschrift in familiezaken, door een grotere 
voorspelbaarheid bij de begroting van onderhoudsgelden,  
het openstellen van rechtspraak voor rechters en griffiers, het 
experimenteren met de verwerking ervan,… 

(5)betere bejegening van de 
rechtzoekenden; 

Concreet: 
De rechtbank deed enkele jaren geleden een breed onderzoek 
naar de ervaring van justitie door de rechtzoekenden. De 
conclusies waren duidelijk: de rechtzoekenden vinden de 
rechtspraak vaak te duur, te traag, over hun hoofd heen en niet 
het beoogde doel bereikend. Vandaar startte de rechtbank met 
het concept van de Vlinderrechter: allerlei initiatieven die een 
snelle, betaalbare, participatieve en effectieve rechtspraak 
beogen. Onder de doelstellingen worden reeds verschillende 
initiatieven vermeld die onder dit concept en opzet ressorteren. 
De rechtbank wenst dit uit te breiden met initiatieven richting de 
realisatie van “front end courts” (Richard Susskind): doorheen 
haar info aan de rechtzoekende wil de rechtbank ook uitgebreid 
oog hebben voor algemene informatie/rechtzorg en voor 
manieren waarop conflicten kunnen vermeden worden dan wel 
beperkt.  



101 

 

Burgers en advocaten moeten betere informatie krijgen en via 
beslissingsdiagrammen verder worden geholpen voor hulp, 
binnen en buiten de rechtbank. Er worden initiatieven ter zake 
uitgewerkt voor burgerlijke, bouw- en familiezaken. 

 
nazicht van documenten door taalexperten in het kader van de it-
vernieuwingen vanuit een streven naar een meer begrijpbare 
taal; 

 
aandacht voor de zittingsvaardigheden in evaluaties; 

Bijstand aan de REA Limburg voor het wegwerken van fiscale 
zaken die reeds lang in beraad zijn 

Ontwikkeling van een beter onthaal en bewegwijzering binnen de 
paleizen; 
 

Verderzetting van de samenwerking met de vzw Atlas, 
opgeschort door Covid, in het kader van het omgaan van de 
rechtbank met diversiteit; 

(6) grotere openheid voor de 
inbreng van derden; 
 
 

Concreet: 
verfijning van de aanpak van de evaluaties van magistraten met 
inbreng van balie, parket en griffie. 

 
klachten worden steeds tijdig en constructief behandeld (hoe kan 
de klacht concreet kan worden opgelost en hoe kan er uit worden 
geleerd naar de toekomst); 
 
alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd; 

 
Vanuit een klantgerichte visie voortdurend overleg plegen met 
balie en OM en tevens mogelijkheden voor 
klanttevredenheidsonderzoeken nagaan. 
 



102 

 

een kwaliteitsvolle rechtspraak: 
 
 

(1) voortzetten van de 
sectiewerking over de afdelingen 
heen (burgerlijke, familiaal, 
correctioneel, jeugd en 
onderzoek), waarin magistraten 
en griffie een bepaald domein 
van de rechtspraak opvolgen, ter 
zake samenwerken en 
overleggen. 
 
 
De rechtbank is overtuigd van 
het belang van de goede werking 
van de secties voor een goede 
rechtspraak en wil hiervoor de 
nodige aandacht hebben. 

Concreet: 
 
de respectieve secties komen ongeveer zeswekelijks samen, 
voltallig of met hun bestuur, hebben een actieve werking met 
eigen doelstellingen/verslagen; 
 
 

 
hierbij wordt gewerkt aan een meer collectief rechterschap: 
belangrijke evoluties in wetgeving en rechtspraak, en verschillen 
in rechtspraak worden open besproken en waar mogelijk wordt 
tot een consensus gekomen; 
 
ook de griffies ontwikkelen een sectiewerking, in overleg met de 
algemene sectiewerking 

ondervoorzitters en hoofden van dienst van de griffie worden 
actief betrokken bij de sectiewerking. 

(2) de ontwikkeling van een 
kennismanagement met 
opbouw van gedeelde 
documentatie en modellen; 
 
 

Concreet: 
de respectieve secties leggen een gestructureerde documentatie 
aan en stellen modellen op. Ze maken hierbij gebruik van het 
iudexnet; 

 
de secties volgen de juridische actualiteit op; 

 
de rechtbank anticipeert op wetgevende initiatieven door er in 
samenwerking met de secties op toe te zien dat magistraten en 
griffiers hiervoor voldoende, goed bruikbare documentatie en 
opleidingen krijgen; 
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verspreiden van relevante interne en externe rechtspraak. 

In navolging van de ontwikkelingen inzake big data en artificiële 

intelligentie stelt de rechtbank vooreerst de eigen vonnissen 

zoveel mogelijk beschikbaar voor elke collega. De algemene 

databank van vonnissen en arresten moet ter zake ook nieuwe 

mogelijkheden bieden die moeten worden aangewend. 

(3) het streven naar uniforme 
procedures en modellen; 

Concreet: 
 
de secties, in een nauwe samenwerking tussen magistraten en 
griffie, doen nazicht van werkwijzen en procedures en komen tot 
voorstellen ter zake, in het bijzonder bij aanpassingen van de it-
toepassingen, nieuwe wetgeving of rechtspraak, incidenten,…; 

 
hieraan gekoppeld worden ook modellen opgemaakt die 
desgevallend worden afgetoetst bij interne en externe partners, 
en wordt actief meegewerkt aan de opmaak van nieuwe 
modellen in het kader van nieuwe IT-toepassingen zoals Mach 
Corr en Mach burgerlijk/familiaal. 
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(4) de opvolging van fouten en 
incidenten; 

Concreet: 
 
door alle actoren wordt systematisch gefocust op fouten, 
klachten en incidenten waarbij telkens de analyse van het 
gebeurde wordt gemaakt, indien mogelijk voorstellen worden 
gedaan, en afspraken gemaakt om herhalingen te vermijden en te 
leren uit hetgeen is voorgevallen. 
 
Ook audits van de HRJ zijn ter zake een bron van inspiratie en 
initiatieven, zoals in het bijzonder de audit Van Espen, als aanzet 
tot streven naar grotere kwaliteit, wat verder in concrete 
aanpassingen via de secties wordt uitgewerkt. 
 
De rechtbank spant zich uitdrukkelijk in om de resultaten van de 
rondetafels van de HRJ en de audit Van Espen in de rechtbank toe 
te passen en de interne resultaten en analyses te veralgemenen 
via de Conferentie en het College van Hoven en Rechtbanken, en 
door overleg met de ketenpartners. 

(5) het meten en de opvolging 
van de tijdigheid van de 
rechtspraak, van achterstand en 
doorlooptijden; 

Concreet: 
 
de boordtabellen worden verder aangepast en opgevolgd vanuit 
deze doelstelling, ook via het model van interne controle wordt 
hieraan gewerkt. 

 
problemen worden in het directiecomité of in de secties ter 
discussie gesteld en zo mogelijk snel geremedieerd; 

(6) streven naar een zo integer 
mogelijk functioneren van 
magistraten en griffie; 

Concreet: 
voortdurende aandacht voor integriteitsproblemen vanwege de 
leidinggevenden; 
analyse van incidenten en uitdrukkelijk trachten te leren hiervan; 
aandacht voor deelname aan opleidingen ter zake, voor griffie en 
magistraten; 
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opzetten van een regelmatige communicatie rond integriteit voor 
griffie en magistraten 

ontwikkelen van een integriteitsbeleid waaronder het bespreken  
van casussen; 
opvolgen van de nevenfuncties van magistraten 

(7) het laten doorwerken van 
beroepsrechtspraak en 
stimuleren van overleg ter zake; 
 

Concreet: 
actief deelnemen en stimuleren van verticaal overleg met het 
Hof; 

bespreken en communiceren van beroepsrechtspraak binnen de 
secties; 

Laten overmaken van arresten via mail, wat efficiënter is voor de 

griffie, maar ook een beter en vlotter documentatiebeheer voor 

de betrokken magistraat en sectie toelaat 

(8) het opvolgen studiedagen en 
opleidingen; 

Concreet: 

algemeen en binnen de secties worden de mogelijkheden voor 

opleiding en studiedagen opgevolgd; 

waar nodig wordt er geparticipeerd en de documentatie wordt 

gedeeld via het iudexnet. 

(9) het streven naar 
specialisatie.  
De wetgeving (en de 
maatschappij) wordt complexer, 
balie en parket werken steeds 
meer gespecialiseerd.  
Vanuit het geloof in het belang 
van een algemene vorming, 
wordt nagegaan waar het vanuit 
een streven naar deskundigheid 
en efficiëntie aangewezen is om 
meer gespecialiseerd te werken. 

Concreet: 
 
Er wordt algemeen, binnen het directiecomité en op de griffie, en 
binnen de secties, nagegaan waar de organisatie van meer 
specialisatie zich opdringt, waarbij tevens de  link wordt gelegd 
met de discussie inzake een nieuw zaakverdelingsreglement en 
een eventueel gunstiger context door het digitaal beschikbaar zijn 
van dossiers. 
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Hierbij moet de link worden 
gelegd met het onderzoek naar 
een verdere verdeling van de 
zaken over de afdelingen en een 
verdere digitalisering die toelaat 
de praktische problemen die 
gepaard gaan met een grotere 
mobiliteit te omzeilen. Deze 
specialisatie kan ook toelaten om 
tot een grotere voorspelbaarheid 
en uniformiteit in de rechtspraak 
te komen. 
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DE GRIFFIE 

 
Ook in 2020 was er spijtig genoeg weinig verandering te bespeuren met betrekking tot de 

verdeling van de middelen op basis van een reële werklast. Er werd weliswaar verder 

gewerkt aan de werklastmeting in de rechtbanken van eerste aanleg maar een vergelijking 

van de werklast met andere entiteiten is nog zeer veraf. Dit zorgt voor nog steeds een 

onrechtvaardige en onjuiste verdeling van middelen.  

Dit werd des te duidelijker in dit zeer speciale jaar, waarin onze maatschappij getroffen 

werd door een ongeziene pandemie. De meeste entiteiten waren in staat hun 

werkzaamheden on hold te zetten zonder noemenswaardige problemen of achterstand 

achteraf. Dit kon en kan duidelijk niet voor de rechtbanken van eerste aanleg die, door hun 

maatschappelijke relevantie en als hoeksteen van onze beschaving, hun rol moesten blijven 

verder spelen. 

Dat dit gevolgen heeft gehad voor doorlooptijden en achterstand hoeft geen betoog. Toch 

stellen we vast dat door inventief, innovatief en inspirerend denken van alle actoren in onze 

rechtbank deze moeilijkheden minimaal zijn gebleven. Nog meer door onze mensen, die 

dagdagelijks het beste van zichzelf hebben gegeven om onze rechtbank draaiende te 

houden. 

Onze mensen zijn ons kapitaal en zonder hen geen rechtbank. Een dankwoord voor elk van 

hen is hier dan ook het minste dat we kunnen doen. 

 

De pandemie heeft de reeds moeilijke invulling van de ons toegekende vacatures niet 

verbeterd. Enkel contractuele aanwervingen waarvan de selectie in eigen beheer werd 

georganiseerd kende een redelijk normaal verloop. Statutaire selecties kenden aanzienlijke 

vertragingen. Het beloofde maar nog niet verwezenlijkte autonoom beheer met betrekking 

tot het personeelsbeheer kan hiervoor nog steeds een oplossing zijn, zoals gedeeltelijk 

bewezen werd met de contractuele selecties. Tot dan echter is het instroomproces te log en 

te star zodat wij niet flexibel en ad rem kunnen reageren op de markt van goede 

competente kandidaten.  

 

Bij de implementatie van wetgevende of andere initiatieven wordt de griffie nog steeds te 

weinig als volwaardige partner erkent. De impact van deze initiatieven wordt zelfden 

berekend of zelfs, bewust of onbewust, zo voorgesteld dat de rechtbank van eerste aanleg 

eindigt met minder of hetzelfde aantal mensen en meer werk. Door een verregaande 

samenwerking met de andere rechtbanken van eerste aanleg (zowel Franstalig als 
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Vlaamstalig) en de veelvuldige contacten met diverse verantwoordelijken uit verschillende 

beslissingsgroepen lijken de rechtbanken meer gehoord te worden en zijn verschillende 

initiatieven genomen om efficiëntiewinsten te bekomen.  Toch merken we dat veel nieuwe 

projecten en initiatieven voor eerste aanleg juist een verhoging van de werklast genereert, 

waar het toch de bedoeling zou moeten zijn om efficiëntie en middelenwinsten ook in deze 

rechtbank mogelijk te maken (bv I+Belgium, Gejo, Taxatiebureau, …) 

 

Alhoewel onze rechtbank tot het uiterste gaat in zijn medewerking aan allerhande IT-

projecten blijft de return on investment ondermaats. In tegendeel: de meeste nieuwe 

applicaties zorgen voor meer werk, meestal omdat ze niet af zijn (Mach, Pacos, …), of 

gewoon omdat ze niet voldoen voor onze werking (I+Belgium, Gejo,…). 

 

Ook in 2020 werd nooit de beloofde invulling van 87% van het kader behaald. Meer nog: we 

schommelden constant tussen de 80 en 85% wat de uitvoering van onze wettelijk opgelegde 

taken zeer bemoeilijkt. De rechtbank van eerste aanleg blijkt met betrekking tot het 

gerechtspersoneel het minst bedeeld te zijn. Per magistraat zijn er ongeveer twee griffiers 

of griffiemedewerkers actief, wat beduidend minder is dan in de meeste andere entiteiten 

(bv de vredegerechten waar we een verhouding van 1 op 5, zelfs 6, kunnen waarnemen).  

Zeker wat betreft de verhouding magistraat – griffier loopt het helemaal fout. Ondanks het 

feit dat meer en meer beheerstaken moeten worden uitgevoerd door de griffie (griffiers), 

kamers met 3 rechters een uitzondering worden, werkgroepen allerhande bijna uitsluitend 

met griffiers ingevuld worden, is de verhouding 1 op 1 zodat het steeds moeilijker wordt 

een correcte ondersteuning voor onze magistraten te voorzien. Het lijkt er in elk geval op 

dat we in de toekomst niet alle zittingen meer zullen kunnen bevolken, minstens belangrijke 

keuzes zullen moeten maken in wat we nog kunnen doen met de ons beschikbaar gestelde 

griffiers.  

Ook de verdere daling van medewerkers van 53,8 VTE in 2017 naar 47,1 in 2018, naar 37 in 

2019 en 30,2 in 2020 met geen enkele garantie tot aanwerving (contractueel of statutair) op 

een kader van 58,5 blijft reden tot ongerustheid. Er zijn immers nog specifiek taken die 

technische expertises vereisen, en niet onmiddellijk een diploma.  
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN VAN DE RECHTBANK VOOR HET JAAR 

2019 EN DE RESULTATEN SPECIFIEK AFGETOETST VOOR DE GRIFFIE 

De griffie onderschreef de drie absolute prioriteiten van het directiecomité en stelde haar doelen 

ten dienste van de verwezenlijking hiervan.  

 
1 Georganiseerd werken. De rechtbank: 

 

o spant zich in voor een verdere verbetering en vernieuwing van haar ICT 
en de hiermee samen hangende werkwijzen, ten behoeve van de 
organisatie en van de rechtzoekende, zo onder meer MaCH corr, MaCH 
burg/fam, Justscan, databanken I+Belgium en Gejo…; 

o ontwikkelt een omvattend systeem van interne controle, rolt dit uit en 
past dit toe; 
 

 
2 Samen werken. De rechtbank: 

 

o heeft daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar 

medewerkers binnen de context van een verhoogde werklast, in het 

bijzonder voor haar vele nieuwe medewerkers en ook voor de recrutering 

ervan, bij de magistraten zowel als op de griffie; 

o investeert in de overkoepelende structuren zoals de secties, de 

conferentie van Nederlandstalige rechtbanken en haar secties, het College 

van Hoven en Rechtbanken enz; 

 

3 Recht spreken. De rechtbank: 

 

o Heeft oog voor de vraag naar snelle, goedkope, effectieve rechtspraak met 

zo mogelijk participatie van de rechtzoekenden, door haar gebundeld 

onder het concept van de “vlinderrechter” en stimuleert alle hiermee 

verbonden projecten; 

o Heeft bijzondere aandacht voor de verbetering van haar werking 

overeenkomstig de aanbevelingen in de zaak Bakelmans. 
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1 georganiseerd 
werken  

(onze organisatie) 
 

Ondanks het 
ontbreken van enig 
kader of enige reële 
ondersteuning voor 
een organisatie van 
meer dan 300 
mensen, wil de 
rechtbank streven 
naar een 
professionele 
beleidsvoering en 
naar een efficiënte 
en effectieve 
organisatie  door de 
realisatie van de 
hierna vermelde 
doelstellingen.  
Hierbij zal telkens 
opnieuw moeten 
worden rekening 
gehouden met de 
budgettaire en 
structurele 
beperkingen en met 
de beperkte 
beheersautonomie 
voor de rechtbank. 

(1) het verder toepassen en 

opvolgen van een 

beleidscyclus verbonden aan 

de ontwikkeling van een 

strategie, vertaald in een (te 

vernieuwen en te evalueren) 

missie en visie, in waarden en 

in strategische en 

operationele doelstellingen; 

Concreet:  
 
de rechtbank zet de beleidscyclus met bijhorende timing 
verder, actualiseert de missie-visie-waarden, en bepaalt 
een set van strategische en operationele doelstellingen 
voor 2020.  
 
Als lid van het directiecomité werkt de hoofdgriffier niet 
alleen actief mee aan de totstandkoming van de 
beleidscyclus en de actualisatie van de missie-visie-waarden 
maar vertaalt hij  deze ook in een beleidsvisie voor de griffie 
en de opvolging van de waarden. Ook werden er 
operationele en strategische doelstellingen uitgewerkt 
specifiek voor de griffie welke de algemene van de 
rechtbank ondersteunen en bijdragen tot de 
verwezenlijking ervan. 
 
 
Ze tracht haar eigen strategie en doelstellingen mede te 
realiseren door uitdrukkelijk te investeren in 
overkoepelende organen als de conferentie van 
Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en het 
college van hoven en rechtbanken. 
 
In eerste instantie is het de hoofdgriffier zelf die een actieve 
participatieve rol speelt in de conferentie van 
Nederlandstalige rechtbanken, die wat de hoofdgriffiers 
betreft, zelfs overgaat in een nationale vergadering waarin 
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alle griffies van de rechtbanken van eerste aanleg 
vertegenwoordigd zijn. Vandaaruit worden specifieke 
strategische doelstellingen bepaald die via deRaad van 
Hoofdgriffiers op de agenda van het College terechtkomen.  
 

(2) de verdere invulling van de 
nieuwe structuren en van de 
beslissingsmatrix, en een 
goede communicatie 
vanwege het beleid; 
 

Concreet:  
 
de rechtbank actualiseert de beschrijving van haar (nieuw 
ingevulde) structuren en van haar beslissingsmatrix waarin 
het directiecomité centraal staat. 
 
Zij streeft in deze beslissingsmatrix naar afdoende 
interactie tussen o.m. het directiecomité, de 
afdelingsvoorzitters, de sectiebesturen en de leiding van de 
griffie waarbij de beslissingen zoveel mogelijk daar worden 
gelegd waar de kennis zit en de managementstructuren 
worden beperkt t.v.v. het operationele. 
 
De rechtbank zet verder in op een betere communicatie 
van haar beslissingen en deze van de secties o.m. door de 
verspreiding van een “Antwerpse moniteur” en via de 
nieuwsbrief. 
 
Er is voor de griffie een duidelijke beslissingsmatrix (zie 
organigram). Het griffiepersoneel weet tot wie zij zich 
kunnen wenden en wie voor wat verantwoordelijk is. De 
CLAN (Comité Leidinggevende Antwerpen) dat bestaat uit 
de hoofdgriffier en de drie afdelingsgriffier zorgt in een 
participatieve sfeer voor leiding, sturing en ondersteuning. 
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De verslagen van deze maandelijkse bijeenkomsten zijn 
beschikbaar op het Iudexnet.  
De griffie is aanwezig in alle overlegorganen (secties, 
APG’s, werkgroepen) en koppelt steeds terug naar de CLAN 
welke eventuele beslissingen verder verfijnen en 
communiceren of, via de hoofdgriffier, voorleggen aan het 
directiecomité. 
 
Niet alleen loopt wordt er gecommuniceerd via deze 
beslissingsmatrix maar participeert de hoofdgriffier in grote 
mate aan de redactie van de maandelijkse nieuwsbrief van 
de rechtbank. 
 

(3) het ontwikkelen van een 
systeem van interne 
beheersing: 
 

Concreet: 
De rechtbank verfijnt en operationaliseert verder haar 
model van interne controle, dat in 2020 volledig moet 
werken. 
 
Ze volgt de uitvoering van haar basisopdrachten op in het 
kader van de werking van het directiecomité, en monitort 
haar activiteiten. Dit wordt mede uitgevoerd vanuit een 
streven naar het voorbereiden van het autonoom beheer 
en de opmaak van beheersplannen. 
 
Ze stelt hiervoor operationele doelstellingen op die 
driemaandelijks worden gemonitord en het beleid verder 
aansturen. 
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Hiertoe worden fiches opgemaakt waar onder meer de 
beschikbare middelen, de indicatoren, de normen en de 
risico’s worden opgenomen. 
 
De boordtabellen worden geëvalueerd en getoetst in de 
afdelingen en de secties. Zij worden waar mogelijk verder 
afgestemd op de doelstellingen van de rechtbank, tevens 
zal worden nagegaan waar ze kunnen worden afgebouwd 
door de input van cijfers uit de it-toepassingen.  
 
Er wordt verder naar betere statistieken gestreefd via de 
IT-toepassingen en via het overleg met de steundienst ter 
zake, teneinde een betere beheersing van de rechtbank te 
realiseren en te komen tot algemeen vergelijkbare cijfers, 
en aldus tot een meer valide verdeling van de middelen. 
 
De griffie speelt een zeer actieve rol in de totstandkoming 
en de opvolging van de boordtabellen. Verschillende 
mensen werden aangeduid om dit, elk voor hun sectie, 
maandelijks na te kijken. Als lid van het directiecomité 
analyseert de hoofdgriffier mee de resultaten en worden de 
nodige stappen ondernomen die nodig zijn. 
 
Een opvolgingssysteem is ontwikkeld waardoor 
operationele doelstellingen driemaandelijks kunnen worden 
opgevolgd. Dit systeem wordt gevoed en beheerd door de 
griffie.  
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Tevens wordt er door de griffie ingezet op het juist voeden 
van applicaties allerhande teneinde te komen tot juiste 
cijfers. 
 
 
 

Bij het beleid wordt steeds oog gehouden voor risico’s en 

fraude. Om deze reden wordt zoveel als mogelijk met 

digitale dossiers gewerkt om een veilig dossierbeheer te 

bereiken in het bijzonder op het onderzoek, de 

jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank. 

Gerechtelijke mandaten worden effectief opgevolgd. 

 

De griffie is er in geslaagd om in 2020 alle gerechtelijke 

onderzoeken digitaal beschikbaar te hebben. Op de 

jeugdrechtbank verloopt bijna alle communicatie in de 

dossiers digitaal en de strafuitvoeringsrechtbank beschikt 

ook over een digitaal interneringsdossier. 

 

(4) de ontleding en 
verbetering van de 
werkprocessen: 
 

Concreet:  
 

 
Verdere systematische opvolging van nieuwe 
reglementering, IT-toepassingen, incidenten, beslissingen 
vanuit de sectie,… teneinde hiervan gebruik te maken om 
de werkprocessen te evalueren, efficiënter te maken en 
indien opportuun  gelijk te maken. 
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De griffie volgt, veelal via de sectiewerking maar ook 
autonoom waar nodig alle veranderingen op en 
implementeert deze in zijn werkprocessen. 

 
Actief meewerken aan de vernieuwing en verbetering van 
de IT-toepassingen teneinde te komen tot een efficiëntere 
griffie en een betere dienstverlening, in het bijzonder 
inzake Mach Corr, Mach burg/fam, digitalisering jeugd en 
het aanhouden van de uitrol van Justscan. 
 
Onze griffie is vertegenwoordigd in alle APG’s en 
participeert in bijna alle werkgroepen omtrent 
vernieuwingen op ICT-vlak.  

 

 

Verder stimuleren van het voor een korte of langere 

periode wisselen van standplaats door magistraten, 

griffiers en griffiemedewerkers teneinde de andere 

afdeling(en) beter te leren kennen, elkaars werkmethoden 

te doorgronden en hier telkens een leermoment aan 

koppelen; 

 

Alhoewel deze doelstelling als zeer belangrijk en waardevol 

wordt aanzien, heeft de pandemie er wel voor gezorgd dat 

er in 2020 geen uitwisselingen hebben plaatsgevonden. Wel 

zijn er op verschillende momenten uit noodzaak afdelings-

overschrijdende hulpacties geweest bij afwezigheden door 

de pandemie. 
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(5) het verder streven naar 
een optimale verdeling van 
de zaken over de drie 
afdelingen; 
 

Concreet:  
 
verdere uitvoering en evaluatie van de eerder 
goedgekeurde  zaakverdelingsreglementen, onder meer 
inzake beslag. 
 
Centralisatie beslag is een feit. De werkprocessen voor de 
griffie staan op punt en worden toegepast. 

 
de goedkeuring  nastreven van de invoering van een nieuw 
zaakverdelingsverdelingsreglement waarin cybercrime en 
financieel-economische misdrijven worden geregeld zodat 
zowat alle actuele wettelijke mogelijkheden ter zake zijn 
uitgeput. 
 
Is gerealiseerd zonder noemenswaardige problemen voor 
de griffie.  

 
parallel het overleg intern en extern verder zetten en 
nagaan welke verdere herverdeling van zaken over de 
provincie in de toekomst is aangewezen, en mogelijk is, zo 
inzake het burgerlijke en het penale contentieux en de 
eventuele opsplitsing ervan. 
 
Het zaakverdelingsreglement werd uitgevoerd en is mee 
geëvalueerd in het Dircom. Dit wordt verdergezet. 

(6) de verdere aanpassing 
van de organisatie aan de 
verdere vermindering van 

Concreet: 
 
De rechtbank stelt een aangepaste dienstregeling op voor 
magistraten, griffiers en griffiepersoneel, over secties en 
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het aantal beschikbare 
mensen; 
 
De rechtbank stelt vast dat ze 
de facto noodgedwongen veel 
bezig is met het aanpassen 
van de organisatie, en het 
zoeken naar steeds nieuwe 
oplossingen voor de 
beperking van het aantal 
beschikbare magistraten, 
griffiers en 
griffiemedewerkers.  
 
Het aantal beschikbare 
effectieven blijft te laag, 
onder meer door promoties 
en pensioneringen, en 
onvoldoende instroom op de 
griffie, en er wordt bovendien 
geen rekening gehouden met 
de eigenlijke werklast van de 
rechtbank. 
 
Steeds meer dreigt dit 
ernstige gevolgen voor de 
dienstverlening met zich mee 
te brengen. 
 

afdelingen heen, die rekening houdt met een substantieel 
verminderd personeelsbestand, zoals actueel in 
redelijkheid in te schatten (in de richting van 87 % 
magistraten, en 80 % voor de griffie). 
 
Hierbij wordt de dienst zo efficiënt mogelijk georganiseerd 
en verdeeld, en wordt de tijdige en kwaliteitsvolle 
rechtsbedeling zoveel als mogelijk behouden door 
desgevallend te prioriteren, tegelijk uitdrukkelijk rekening 
houdend met een aanvaardbare taaklast voor elkeen, op 
lange termijn. 
 
De rechtbank streeft verder zoveel mogelijk op alle niveaus 
naar de daadwerkelijke openstelling van de plaatsen van 
magistraten en van de griffie waar zij meent recht op te 
hebben en volgt systematisch de evolutie van de eigen 
werklast en de evolutie van externe factoren zoals 
gewijzigde regelgeving teneinde tot zo efficiënt mogelijke 
dienstregelingen te komen. 
 
De prioriteiten van het Dircom worden door de griffie 
gevolgd, dienstregelingen werden proactief opgesteld maar 
de werkelijkheid achterhaald ze snel. Concreet zien we dat 
vooral de dienstregeling van de magistraten rekening moet 
houden met de verminderde personeelsbezetting van de 
griffie zodat er vragen zouden kunnen worden gesteld over 
het feit of een verdeling 87 – 80% invulling houdbaar is en 
er niet eerder naar een gelijke invulling moet gestreefd 
worden. Het blijft een prioriteit dat voor elke magistraat 
minimaal 1 griffier, 1 assistent en 1 medewerker ter 
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beschikking zou moeten zijn om een efficiënte verdeling van 
taken mogelijk te maken. Thans halen we nog niet een 
verhouding van 2 op 1 zodat, rekening houdende met alle 
andere taken die de griffie van een rechtbank van eerste 
aanleg tot de hare moet nemen (bij voorbeeld beheer 
gebouw, veiligheid, onderhoud) men begrijpt dat dit 
onhoudbaar wordt. 
Om dit mogelijk te maken, en een daadwerkelijke invulling 
van alle plaatsen van de griffie die ons toekomen, wordt er, 
ook via de conferentie van hoofdgriffiers, blijvend aandacht 
gevraagd voor deze problematiek aan onder andere de 
Raad van hoofdgriffiers, de personeelsdienst en het College. 
 
Een allocatiemodel wordt gebruikt om dit te monitoren. 
 
Tevens stellen we vast dat deze oefening door de pandemie 
snel realiteit werd en er wel degelijk een realiteitscheck 
heeft plaatsgevonden. Enkel door de doorgedreven en niets 
ontziende inzet van onze medewerkers is de griffie er in 
geslaagd zijn taken te blijven uitvoeren. Wel  moeten we 
vaststellen dat de reeds gemaakte opmerking over de 
scheefgegroeide  verhouding magistraten – griffiers 
absoluut klopt en dat er te weinig griffiers zijn om op een 
efficiënte en effectieve wijze alle zittingen te blijven 
bemannen. 
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(7) het autonoom beheer 
 
De plannen voor het 
autonoom beheer van hoven 
en rechtbanken worden bij 
het aantreden van een 
nieuwe regering mogelijk 
concreter.  
 
De rechtbank dient zich hier 
op voor te bereiden. 

Concreet: 
 
de leiding van de rechtbank volgt verder opleidingen van 
nut voor het autonoom beheer en bouwt haar kennis ter 
zake uit.  
 
De rechtbank brengt de allocatie van de eigen middelen 
duidelijk in kaart, volgt deze periodiek op, evenals haar 
eigen hieraan gekoppelde activiteiten zoals de rechtspraak 
in de respectieve domeinen door de uitwerking en 
implementatie van een model voor interne controle van de 
basisactiviteiten.  
 
Tevens streeft zij actief naar de opbouw van valide cijfers in 
de respectieve secties  van eerste aanleg, intern maar ook 
extern, voor alle rechtbanken, gelet op het belang hiervan 
voor een toekomstige allocatie van de middelen. 
 
Door de pandemie was er in eerste instantie nog weinig 
aanbod van opleidingen en moet ik stellen dat er in tweede 
instantie weinig tijd overbleef door de hoeveelheid aan 
nieuwe en corona-gerelateerde taken die er bijkwamen om 
opleidingen te volgen. Een aandachtspunt voor 2021. 
 
Een allocatiemodel is in gebruik en wordt periodiek 
opgevolgd. Ook werkt de griffie in tal van werkgroepen 
(APG’s, sectoraal overleg conferentie Vlaamse REA’s, …) 
mee aan de opstelling van telregels en allocatiemodellen. 
Cijfers worden geanalyseerd en besproken (Dircom, Clan). 
 



120 

 

  (8) Duurzaamheid 
 
De maatschappij mag terecht 
verwachten dat de rechtbank 
aandacht heeft voor 
duurzaamheid. 

De rechtbank heeft oog voor de mobiliteitsproblematiek 
van haar medewerkers en bezoekers en speelt hier op in 
door raadgevingen op haar website en participatie aan het 
project “slim naar Antwerpen”. 
 
Het gebruik van alternatieven voor de auto, zoals de fiets, 
worden aangemoedigd door “fietsdagen” met bijhorende 
dienstverlening te organiseren. 
 
In het beheer van de gebouwen, en in het beheer van de 
rechtbank, heeft men oog voor aspecten van 
duurzaamheid zo in de cafetaria, papierverbruik, 
elektriciteitsverbruik enz.  
 
De griffie participeert en werkt onder andere actief mee 
aan het project “slim naar Antwerpen’. 
 

(2) samen werken  
(onze mensen) 

Intern 
 

1 het welbevinden van 
alle medewerkers over 
de  afdelingen heen 
verhogen,  maken dat 
“alle mensen graag 
komen werken”. 

 
Het kapitaal van de 
rechtbank zijn haar 
mensen. De 
omstandigheden waarin 
moet worden gewerkt zijn 
niet altijd groots, de 

Concreet: 
 
- elke leidinggevende heeft uitdrukkelijk oog voor de 
werklast en het welbevinden van zijn medewerkers, toetst 
dit regelmatig en zoekt naar oplossingen waar mogelijk. 
Vanuit de leiding wordt dit concreet opgevolgd en de 
leiding wordt zelf hierop ook getoetst en geëvalueerd; 
 

- er wordt verder nagegaan hoe de betrokkenheid 
van elke medewerker kan worden verhoogd door 
een meer aangepaste organisatiestructuur. 
Schotten in de organisatie tussen magistraten, 
griffiers en griffiemedewerkers moeten worden 
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werklast is dat wel vaak. 
Anderzijds is er de unieke 
en maatschappelijk zeer 
relevante opdracht. Er 
moet steeds oog zijn voor 
ieders welbevinden op de 
rechtbank. 

afgebouwd, ten voordele van teams die samen een 
bepaald deel van de rechtspraak op zich nemen. De 
teams en secties moeten aldus worden ingevuld. 
Een positief voorbeeld in deze vormen de 
jeugdsecties in de respectieve afdelingen. In andere 
domeinen wordt een dergelijke samenwerking 
gestimuleerd en als norm genomen; 
 

- er wordt getracht de betrokkenheid te vergroten 
door meer samen te werken en contacten te leggen 
over de verschillende functies heen, en door te 
focussen op de maatschappelijke meerwaarde (de 
“why”) die door elkeen samen wordt verwezenlijkt 
doch die ook voor elke medewerker concreet moet 
worden gemaakt. Leidinggevenden dienen ter zake 
initiatieven te nemen, teams dienen te worden 
uitgedaagd om samen oplossingen aan te brengen 
en om een inbreng te doen in het beleid; 
 

- bij nieuwe medewerkers zal een diepergaande 
opleiding worden gegeven waarbij duidelijker wordt 
gemaakt waartoe hun werk bijdraagt (zo bijv via 
bijwonen van zittingen) en waarbij ze meer zicht 
krijgen op de keten; 
 

- nadruk op het goede voorbeeld dat 
leidinggevenden dienen te geven op het gebied van 
engagement, werkkracht, zin voor initiatief, 
professionaliteit en integriteit,… 
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- de organisatie van een welzijnsbeurs of andere 
welzijnsinitiatieven wordt opnieuw nagestreefd; 
 
Via de leidinggevende griffiers en afdelingsgriffiers is er een 
constante opvolging van de werklast. Indien dit in een 
bepaalde sectie, afdeling escaleert, wordt er onmiddellijk 
gezocht naar oplossingen, eerst intern in de sectie, afdeling, 
en indien dit mogelijk is, in de hele rechtbank. Zo zijn er 
vanuit de afdeling Antwerpen al meerdere mensen 
vertrokken om voor een bepaalde tijd tekorten in Mechelen 
en Turnhout te remediëren.  
 
Er wordt meer en meer gestreefd naar teamwerking, zoals 
bij voorbeeld familiaal ‘team 10’ dat de inleidingszittingen 
in de afdeling Antwerpen ter harte neemt, of burgerlijk het 
team ‘beslag’.  
 
De betrokkenheid is enorm groot onder de 
griffiemedewerkers. Dat heeft het Coronajaar wel bewezen. 
Datzelfde feit is er echter verantwoordelijk voor dat we niet 
zo ver zijn kunnen gaan als we wilden. Thuiswerk en het 
vermijden van contacten was soms een te groot obstakel. 
 
Leidinggevenden van de griffie hebben steeds het goede 
voorbeeld gegeven op het gebied van engagement, 
werkkracht, zin voor initiatief, professionaliteit en 
integriteit. In de uitzonderlijke gevallen waar niet, werden 
zij er op aangesproken en zelfs ontheven van hun 
leidinggevende taken (2 casussen). 
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- de organisatie van gezamenlijke activiteiten wordt 
gestimuleerd, zoals groepsactiviteiten in de 
eindejaarsperiode en de paleisrun; 
 
Gelet op de pandemie zijn deze activiteiten niet kunnen 
doorgaan. 

- de rechtbank zorgt voor een duidelijke interne 
communicatie onder meer via nieuwsbrieven waarbij 
wordt afgetoetst wat waar beter kan; 
 
De griffie participeert onder meer via de hoofdgriffier in de 
nieuwsbrief. 

(2) het activeren van het 
personeelsbeleid waaronder:  
 
-het opmaken van een 
loopbaanplan voor de gehele 
rechtbank, met afstemming 
van de behoeften van de 
rechtbank op de wensen en 
mogelijkheden van de 
magistraten dan wel griffiers 
en griffiepersoneel, rekening 
houdende met de prognose 
van de personeelstekorten en 
met toepassing van mobiliteit 
tussen de drie afdelingen. 
 

Concreet: 
 
-het opmaken van een partieel loopbaanplan met zo 
mogelijk afstemming van de behoeften van de rechtbank 
op de wensen en mogelijkheden van de magistraten dan 
wel griffiers en griffiepersoneel, vanuit de prognose van de 
schijnbare vertrekkers en instromers voor de komende drie 
jaar, met toepassing van mobiliteit tussen de drie 
afdelingen.  
 
Hierop dient zo mogelijk het beleid inzake vacatures, 
adviezen, opleidingen, en verdeling van de diensten op 
geënt, zowel voor magistraten als griffie. 
 
Daarnaast kijkt de rechtbank uit naar wie op langere 
termijn leidinggevende verantwoordelijkheden kan/wil 
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Dit blijkt enerzijds zeker nodig 
door het groter wordende 
personeelsverloop, anderzijds 
blijkt dit ook een zeer 
moeilijke oefening omdat de 
situatie zeer vaak en vaak 
onvoorzien wijzigt.  
 
Om die reden is de 
voorgaande jaren gebleken 
dat een omvattend 
loopbaanplan niet mogelijk is, 
gerichte aandacht voor 
bepaalde aspecten is 
daarentegen wel mogelijk en 
noodzakelijk. 

dragen en voorziet hiervoor zo mogelijk een voorbereidend 
traject; 
 
Er wordt zoveel mogelijk getracht door opleiding van de 
juiste mensen in te spelen op veranderende 
omstandigheden. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden 
dat het feit dat er niet voldoende mensen zijn het dikwijls 
onmogelijk maakt loopbaanplannen volledig uit te voeren. 
Teveel tekorten moeten met te weinig mensen worden 
opgevangen. 
 
Echter, voor personeelsleden met leidinggevend potentieel 
of andere zeer nuttige capaciteiten voor een goede werking 
van de griffie wordt er wel een traject uitgetekend in 
samenspraak met de betrokkene en alle andere relevante 
actoren. 
De concrete doelstelling werd gerealiseerd voor de gekende 
vertrekkers (gekende pensioenen). De realiteit is wel dat de 
griffie ook vele andere vertrekkers kent waar we niet altijd 
op voorhand kunnen op inspelen omdat het vertrek 
onverwacht komt (mutaties, bevorderingen in een andere 
entiteit, privé,…). Zelfs dan wordt er echter gepoogd om 
hier vanaf de kennisname onmiddellijk te voorzien in 
opleidingen voor vervanging. 
 
De griffie kan enkel efficiënt en effectief werken wanneer er 
zoveel mogelijk mensen ‘betrokken’ zijn en willen 
meewerken aan een nog betere griffie. Er is een constante 
zoektocht naar kwaliteit en ambitie en de wil om hier ook 
iets mee aan te vangen. Deze mensen worden extra 
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ondersteund (bij voorbeeld door als sponsor op te treden in 
opleidingstrajecten van het OFO voor leidinggevende) maar 
ook, door het opmaken van een gepersonaliseerd 
loopbaanplan met een duidelijk traject en doel.  
 

-evalueren van de aanpassingen in de evaluaties voor 
magistraten, griffiers en griffiepersoneel en de verdere 
verbetering ervan. Bij de evaluaties van de magistraten 
worden ook derden betrokken als de balie en het parket en 
wordt ook de structuur en de taal van stukken van de 
geëvalueerde nagegaan.  
 
Naast evaluatiegesprekken dienen ook 
functioneringsgesprekken te worden georganiseerd per 
afdeling voor de magistraten; 

 
-stimuleren en mogelijk maken van het volgen van 
opleidingen voor alle medewerkers.  
Opvolgen per sectie van opleidingen die zouden moeten 
gevolgd worden, vervolgens ter beschikking stellen van de 
documentatie. 
Aandacht in de evaluaties voor het volgen van opleidingen; 
 
De evaluaties van griffiers en griffiepersoneel lopen zoals 
voorgeschreven in het Gerechtelijk Wetboek. Waar nodig 
worden ook functioneringsgesprekken gehouden. 
On de ontwikkeldoelstellingen wordt aandacht besteed aan 
opleidingen. 
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-activering van de maatregelen voor een betere opvang 
van nieuwe magistraten en griffieleden (actualisering van 
het vademecum, een betere invulling van het 
mentorschap, inloopperiodes en interne stages,…), ook 
rekening houdende met de veralgemening van de 
alleenzetelende rechter op eerste aanleg waardoor de 
opleiding van nieuwe magistraten moet worden aangepast, 
met uitdrukkelijke aandacht voor de grote groep 
magistraten (15) die in 2019 zijn ingestroomd.  
 
Het begeleidingstraject voor nieuwe griffiemedewerkers 
werd geëvalueerd, de welkomstbrochure wordt regelmatig 
bijgewerkt. 
Het systeem van mentoren werd verder uitgediept, met 
directe opvolging van de leidinggevende. 
 

 
-evaluatie en actualisatie van de belangrijkste afspraken 
onder de magistraten (vademecum); 

 

 
-aandacht voor het vergroten van de diversiteit in de 
personeelssamenstelling, op alle niveaus van de rechtbank 
bij selecties en in de algemene contacten ter zake zoals in 
het bijzonder in het kader van stages.  
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Het initiatief om in samenwerking met de Stad Antwerpen 
(VZW Atlas) dit concreet uit te werken werd verdergezet. 
Echter, door Corona, is dit vertraagd. 
Ook naar hogescholen toe (bachelor rechtspraktijk) wordt 
het feit dat iedereen welkom is als stagiair extra benadrukt. 
 

   (3) Vergroten van de 

samenwerking over de 

afdelingen 

Concreet: 

- Verder opmaken van één globale 

vakantiedienstregeling over de drie afdelingen 

heen voor magistraten waarbij magistraten in 

andere afdelingen dan tijdens het gerechtelijk jaar 

zetelen, evenals het stimuleren van korte wissels en 

ondersteuningen in andere afdelingen dan de eigen 

afdeling. Ook weekenddiensten bij jeugd en 

onderzoek worden verder gezamenlijk 

georganiseerd, dan wel wordt dit getest; 

 

- Stimuleren van “wissels” onder de griffiers en 

griffiemedewerkers zodat zij bij voorbeeld enkele 

maanden elkaars plaats innemen in een andere 

afdeling en daar kennis maken met de collega’s en 

de werkwijzen; 

- Niet steeds alle vergaderingen in Antwerpen 

organiseren, maar ook in Turnhout en Mechelen; 

- De sectiewerking wordt ook verder op griffieniveau 

uitgebouwd; 
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Door het vele verplichte thuiswerk en de beperking van de 

contacten zijn er in 2020 op griffieniveau geen ‘wissels’ 

geweest. Wel is er ondersteuning geweest in andere 

afdelingen net zoals de griffie bij de organisatie van 

weekenddiensten bij jeugd en onderzoek volledige 

medewerking verleende. 

 

Vergaderingen van de griffie worden in de drie afdelingen 

georganiseerd, of, meestal in 2020, via Webex. In elk geval 

werd op griffieniveau de sectiewerking verder uitgewerkt 

en komt men sneller tot beslissingen dan in het sectoraal 

overleg met magistraten. 

 Extern 
 

 (1) het bestendigen van een actieve externe communicatie 

inclusief duidelijke afspraken met de pers, openheid naar 

de media, met uitdrukkelijke aandacht voor het zelf 

aanbrengen van items, het pro-actief opvolgen van 

mogelijke problemen en het van kortbij opvolgen van 

crisissituaties; 

Wordt mee opgevolgd in het Dircom. 

(2) de websites zo goed mogelijk trachten te stofferen en 

aanwenden, meewerken aan de centrale website en aan 

een website voor het nieuwe onthaal, 

Niet alleen wat betreft inhoud wordt meegewerkt, maar 

ook de technische realisatie komt vanuit de griffie. 
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(3) het verder uitwerken van een multidisciplinair onthaal 

binnen onze justitiegebouwen in samenwerking met al 

onze ketenpartners en andere justitiële entiteiten vanuit 

een streven naar een betere, klantgerichte dienstverlening. 

Het onthaal binnen het Vlinderpaleis moet worden 

uitgebouwd en bestendigd, verder moet actief nagaan 

welke aspecten desgevallend kunnen worden uitgerold in 

Mechelen en Turnhout; 

Het multidisciplinair onthaal is een feit in de afdeling 

Antwerpen dankzij de inzet van de griffie. Een constante 

evaluatie en opvolging is nodig, gelet op het samenwerken 

van verschillende entiteiten. Een voorbeeld van hoe een 

eenheidsrechtbank zou kunnen werken. 

Wat betreft de afdelingen Mechelen en Turnhout is er 

vertraging, voornamelijk gelet op het feit dat door de 

pandemie veel samenkomen moeilijker bleek. 

(4) volgehouden formeel en informeel overleg met de 
ketenpartners, provinciaal en in de afdelingen, in het 
bijzonder met de balies, het parket, het Hof van beroep, 
het justitiehuis, de conferentie van de rechtbanken van 
eerste aanleg en het College van hoven en rechtbanken 
(bijv. ook inzake de bepaling van de doelstellingen). In het 
bijzonder met de balie en het parket wordt per domein en 
per afdeling gecommuniceerd hoe er wordt gewerkt en 
wordt er overleg gepleegd omtrent de deugdelijkheid van 
de werking van de rechtbank. 
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Waar uitgenodigd is de griffie aanwezig en wordt er 
constructief meegewerkt. 

(5) actief inspelen op signalen uit de samenleving inzake 

het functioneren van justitie en van de rechtbank. In het 

bijzonder wil de rechtbank aandacht hebben voor het 

onder druk komen van de rechtsstaat, en wil zij via haar 

communicatie, via het project Op.recht.mechelen, en via 

de ondersteuning van andere initiatieven, bijdragen tot een 

grotere kennis van de principes van de rechtsstaat bij het 

publiek, en tot het actief ondersteunen ervan; 

De griffie ondersteunt ten volle initiatieven die het 

functioneren van de rechtbank en bij uitbreiding Justitie 

aan de samenleving willen uitleggen. Concreet ontvangen 

we studenten en geïnteresseerden en leiden hen actief rond 

zodat zij een beter inzicht zouden kunnen krijgen over onze 

werkzaamheden, wat we doen, wat we zijn en wat we 

vertegenwoordigen. 

(6) medewerking verlenen aan vragen tot samenwerking 

vanuit universiteiten en hogescholen en andere 

organisaties op het vlak van stages, projecten, 

masterproeven enz. 

De griffie werkt, in de mate van het mogelijke, mee aan alle 

vragen tot onderzoek vanuit de academische wereld. 

Tevens worden er in de griffie elk jaar een 35-tal stagiairs 

ontvangen van diverse hogescholen. We 
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vertegenwoordigen het werkveld in verschillende 

hogeschoolonderzoeken en begeleiden eindwerken van 

bachelorstudenten. Tevens spelen we een rol in het 

opstellen van het curriculum van de opleiding rechtspraktijk 

in verschillende hogescholen. 

(3) recht spreken – onze 
kerntaak: 

een klantgerichte 
organisatie van de 
rechtspraak 

(1)verdere uitwerking van een 
beter zittingsmanagement; 

Concreet: 
 
 

 
het zittingsmanagement en de bijhorende fixatietermijnen 
worden mede met behulp van het instrument voor interne 
controle voortdurend in overleg met griffie, parket en balie 
opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, met extra aandacht 
voor: 

- een adequate en klantgerichte fixatie op de 
correctionele zittingen; 

- aandacht voor de overbelaste familiezittingen, met 
opvolging van de inleidingszittingen en de 
bijhorende administratieve ondersteuning; 

- alternatieven binnen de burgerlijke procedure. 
-  

De griffie participeert waar mogelijk en wenselijk. 

(2)organisatie van de griffie 
in functie van een streven 
naar klantgerichtheid; 

Concreet: 
-er wordt verder nagegaan of verschijningen op zittingen 
kunnen worden vermeden door alternatieven zoals het 
gebruik van functionele mailboxen beheerd door de 
griffier. 
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Door de pandemie is deze werkwijze in een 
stroomversnelling gekomen. Niet alleen functionele 
mailboxen maar alle mogelijke middelen worden 
aangewend om zo veel mogelijk verschijningen op de 
rechtbank te vermijden. E-deposit wordt verder uitgerold, 
het mailverkeer tussen griffie en externen is exponentieel 
gegroeid en nog steeds aan het groeien. 
 
-verdere operationalisering van een klantgericht 
aangestuurd onthaal in samenwerking met alle interne en 
externe partners, met als proeftuin Antwerpen; 
 
Het onthaal in de afdeling Antwerpen is operationeel en 
wordt nog steeds uitgebreid. Hierbij wordt telkens 
uitgegaan van de wensen/noden van de klanten én de 
efficiëntieverzuchtingen van de griffie zelf.  

 
Verder verbeteren van de informatie ter beschikking 
gesteld door de griffie, met onder meer een uniformisering 
van de stukken gevraagd bij procedures; 
 
Via de website en door het uithangen van informatie op de 
griffies worden rechtzoekende en advocaten op de hoogte 
gebracht van de te volgen procedures en de neer te leggen 
stukken. Voorafgaandelijk wordt dit vergeleken in alle 
afdelingen zodat deze informatie uniform is. 

 
focus op een maximale klantgerichtheid bij nazicht van de 
werkprocessen. 
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Alhoewel de griffie steevast moet zoeken naar werkwijzen 
die hen toelaat hun taken met steeds minder mensen af te 
handelen, proberen ze dit zo weinig mogelijk ten koste van 
hun klanten (de rechtzoekenden) te doen. Het kan 
paradoxaal klinken maar door bij voorbeeld de griffie van 
de familierechtbank in de namiddag te sluiten om onze 
mensen toe te laten ongestoord te werken, kunnen we de 
rechtzoekenden beter helpen in de voormiddag door hier 
dan meer middelen voor in te zetten. 
 

(3) de verhoging van de 
effectiviteit van de 
rechtspraak (waaronder 
snelheid, kostprijs, 
participatie); 

Concreet: 
 
-het faciliteren en verder stimuleren van alternatieve 
geschillenafhandeling op de familierechtbank (in het 
bijzonder de kamers voor minnelijke schikking ten volle 
ontwikkelen, en familiale bemiddeling via het project rond 
trajectbegeleiding te Antwerpen); 
 
-het faciliteren van alternatieve werkwijzen op de 
burgerlijke rechtbank: 
  *verder uitbouwen van alternatieven in bouwzaken;  
  *optimaliseren deskundigenonderzoeken; 
  *verder stimuleren van het project de 
“spreekuurrechter”/ alternatieve start dan wel aanpak voor 
burgerlijke procedures; 
 
-inzetten op digitalisering voor de procedures op het 
onderzoek en de jeugd; 
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-correctioneel: verdere ontwikkeling Opvolgingskamers, 
opvolging zittingsmanagement 

Alle vermelde concrete doelstellingen konden niet worden 
gerealiseerd zonder de daadwerkelijke steun en participatie 
van de griffie die, zoals steeds, actief meezoekt naar 
oplossingen. 

 
-nauw contact en regelmatig overleg met de 
welzijnsinstellingen, in samenwerking met het justitiehuis 
en het algemeen onthaal, in elk van de drie afdelingen. 

(4) een meer efficiënte 
rechtspraak; 

Concreet: 
 
-voortdurende aandacht voor de doorlooptijden en voor 

het verkorten ervan waar mogelijk en opportuun, mede 

dankzij een performante monitoring in het kader van de 

interne controle, en parallel voor de fixatietermijnen voor 

de respectieve materies in de verschillende afdelingen, 

waarbij bij uitlopen telkens een analyse wordt gemaakt en 

zo mogelijk voorstellen tot remediëring worden gedaan. 

Streefdoel algemeen is het afronden van procedures binnen 

het jaar via een kwalitatieve uitspraak in eerste aanleg. 

 
-het ten volle aanwenden van inleidingszittingen als filter 
en als middel om zaken snel en praktisch af te handelen; 
 
-het actief nagaan waar het verschijnen ter zitting van 
partijen en/of advocaten kan worden vermeden, bij 
voorbeeld in familiezaken 
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-waar mogelijk werken met modellen en met een indicatie 
van de rechtspraak via de secties, onder meer op het 
onderzoek en in de familierechtbank; 

-mogelijkheden voor standaardisering en digitalisering van 
procedures nagaan en nastreven, bijv. via het werken met 
een modelverzoekschrift in familiezaken, door een grotere 
voorspelbaarheid bij de begroting van onderhoudsgelden,  
het openstellen van rechtspraak voor rechters en griffiers, 
het experimenteren met de verwerking ervan,… 
 
Alle vermelde concrete doelstellingen konden niet worden 
gerealiseerd zonder de daadwerkelijke steun en participatie 
van de griffie die, zoals steeds, actief meezoekt naar 
oplossingen. 
Bij voorbeeld wat betreft de standaardisering en 
digitalisering was de medewerking van de griffie in haar 
daden maar ook ideeën onontbeerlijk voor het welslagen 
ervan. 
 

(5)betere bejegening van de 
rechtzoekenden; 

Concreet: 
 
initiatieven voor een betere communicatie met 
rechtzoekenden zoals betere info bij de start van een 
procedure, bijv in correctionele en in familiezaken, worden 
uitgewerkt; 

 
nazicht van documenten door taalexperten in het kader 
van de it-vernieuwingen vanuit een streven naar een meer 
begrijpbare taal; 
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aandacht voor de zittingsvaardigheden in evaluaties; 

Ontwikkeling van een beter onthaal en bewegwijzering 
binnen de paleizen; 
 

Verder zetting van de samenwerking met de vzw Atlas in 
het kader van het omgaan van de rechtbank met 
diversiteit; 
 
Er werden verschillende hulptools opgesteld die het 
personeel in staat moeten stellen de procedure voor 
aanvang samen met de rechtzoekende te overlopen en er 
voor te zorgen dat bij de start van de zaak alle nodige 
documenten voorhanden zijn. Tevens werden er 
documenten opgesteld die op de zitting kunnen worden 
meegegeven met daarop informatie die de rechtzoekende 
nodig zou kunnen hebben (bv datum volgende verschijning, 
datum uitspraak, hoe hij/zij hiervan kennis kan krijgen,…) 
In de APG’s of het sectoraal overleg worden tal van nieuwe 
documenten opgesteld (al dan niet in het kader van een 
nieuwe applicatie). Deze dot’s zijn steeds het voorwerp van 
een onderzoek naar begrijpbare taal in samenwerking met 
de magistraten van de zetel. 
Opleidingen worden voorzien voor nieuwe griffiers specifiek 
ook wat betreft zittingsvaardigheden. De evaluatie ervan 
dient echter nog meer uitgewerkt te worden om reden dat 
hierover weinig feedback wordt gegeven en dit ook blijvend 
moet worden geëvalueerd. 
De werkgroep, met een zeer grote bereidheid en 
participatie van onze griffie is in werking. 
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Het project voor een ééngemaakt en beter onthaal loopt en 
de griffie speelt hierin een cruciale rol. 
Project loopt (in samenwerking met de vzw Atlas). 

(6) grotere openheid voor de 
inbreng van derden; 
 
 

Concreet: 
 
verfijning van de aanpak van de evaluaties van magistraten 
met inbreng van balie, parket en griffie. 

 
klachten worden steeds tijdig en constructief behandeld 
(hoe kan de klacht concreet worden opgelost en hoe kan er 
uit worden geleerd naar de toekomst); 
 
alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd; 

 
Vanuit een klantgerichte visie voortdurend overleg plegen 
met balie en OM en tevens mogelijkheden voor 
klanttevredenheidsonderzoeken nagaan. 
 
In het kader van de evaluaties van magistraten wordt door 
de griffie feedback gegeven. 
In het Dircom wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van 
een ombudsfunctie. 
De griffie maakt zich sterk dat zij de waarde 
‘klantgerichtheid’ in al haar beslissingen en handelingen 
aftoetst en dat zij ten allen tijde hierop de focus behoudt. 
 

een kwaliteitsvolle rechtspraak: 
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(1) voortzetten van de 
sectiewerking over de 
afdelingen heen (burgerlijke, 
familiaal, correctioneel, jeugd 
en onderzoek), waarin 
magistraten en griffie een 
bepaald domein van de 
rechtspraak opvolgen, ter 
zake samenwerken en 
overleggen. 
 
 
De rechtbank is overtuigd van 
het belang van de goede 
werking van de secties voor 
een goede rechtspraak en wil 
hiervoor de nodige aandacht 
hebben. 

Concreet: 
 
de respectieve secties komen ongeveer zeswekelijks 
samen, voltallig of met hun bestuur, hebben een actieve 
werking met eigen doelstellingen/verslagen; 
 
 

 
hierbij wordt gewerkt aan een meer collectief 
rechterschap: belangrijke evoluties in wetgeving en 
rechtspraak, en verschillen in rechtspraak worden open 
besproken en waar mogelijk wordt tot een consensus 
gekomen; 
 
ook de griffies ontwikkelen een sectiewerking, in overleg 
met de algemene sectiewerking 

ondervoorzitters en hoofden van dienst van de griffie 
worden actief betrokken bij de sectiewerking. 
 
In alle secties is er een effectieve en participatieve inbreng 
van de griffie. 

(2) de ontwikkeling van een 
kennismanagement met 
opbouw van gedeelde 
documentatie en modellen; 
 
 

Concreet: 
 
de respectieve secties leggen een gestructureerde 
documentatie aan en stellen modellen op. Ze maken hierbij 
gebruik van het iudexnet; 

 
de secties volgen de juridische actualiteit op; 
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de rechtbank anticipeert op wetgevende initiatieven door 
er in samenwerking met de secties op toe te zien dat 
magistraten en griffiers hiervoor voldoende, goed 
bruikbare documentatie en opleidingen krijgen; 
 

 
verspreiden van relevante interne en externe rechtspraak. 

 

In navolging van de ontwikkelingen inzake big data en 

artificiële intelligentie stelt de rechtbank vooreerst de 

eigen vonnissen zoveel mogelijk beschikbaar voor elke 

collega. Tevens wordt er naar gestreefd om op enkele 

domeinen een project op te starten waarin wordt 

geëxperimenteerd met een automatische verwerking van 

de gegevens in grote aantallen vonnissen. 

 
Bij verschillende van deze concrete doelstellingen levert de 
griffie een onmisbare bijdrage, zij het als facilitator of 
uitvoerder, zij het in een meer participatieve rol. 

(3) het streven naar uniforme 
procedures en modellen; 

Concreet: 
 
de secties, in een nauwe samenwerking tussen magistraten 
en griffie, doen nazicht van werkwijzen en procedures en 
komen tot voorstellen ter zake, in het bijzonder bij 
aanpassingen van de it-toepassingen, nieuwe wetgeving of 
rechtspraak, incidenten,…; 

 
hieraan gekoppeld worden ook modellen opgemaakt die 
desgevallend worden afgetoetst bij interne en externe 
partners, en wordt actief meegewerkt aan de opmaak van 
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nieuwe modellen in het kader van nieuwe IT-toepassingen 
zoals Mach Corr en Mach burgerlijk/familiaal. 
 
De realisaties hierin zullen uitvoering beschreven staan in 
de verslagen van de sectiewerking. Natuurlijk is de inbreng 
van de griffie absoluut noodzakelijk om één en ander te 
verwezenlijken. 

(4) de opvolging van fouten 
en incidenten; 

Concreet: 
 
door alle actoren wordt systematisch gefocust op fouten, 
klachten en incidenten waarbij telkens de analyse van het 
gebeurde wordt gemaakt, indien mogelijk voorstellen 
worden gedaan, en afspraken gemaakt om herhalingen te 
vermijden en te leren uit hetgeen is voorgevallen. 
 
Ook audits van de HRJ zijn ter zake een bron van inspiratie 
en initiatieven, zoals in het bijzonder de audit Bakelmans, 
als aanzet tot streven naar grotere kwaliteit, wat verder in 
concrete aanpassingen via de secties wordt uitgewerkt. 
 

Alle ons gekende klachten of fouten worden besproken en 
geanalyseerd teneinde vooral te komen tot het vermijden 
van een herhaling van de fout. 

(5) het meten en de opvolging 
van de tijdigheid van de 
rechtspraak, van achterstand 
en doorlooptijden; 

Concreet: 
 
de boordtabellen worden verder aangepast en opgevolgd 
vanuit deze doelstelling, ook via het model van interne 
controle wordt hieraan gewerkt. 

problemen worden in het directiecomité of in de secties ter 
discussie gesteld en zo mogelijk snel geremedieerd; 



141 

 

Participatie van zowel de griffie (secties) als in het Dircom 
 

(6) streven naar een zo 
integer mogelijk functioneren 
van magistraten en griffie; 

Concreet: 
voortdurende aandacht voor integriteitsproblemen 
vanwege de leidinggevenden; 
analyse van incidenten en uitdrukkelijk trachten te leren 
hiervan; 
aandacht voor deelname aan opleidingen ter zake, voor 
griffie en magistraten; 
opzetten van een regelmatige communicatie rond 
integriteit 
 
Aandacht, opvolging, indien nodig worden gesprekken 
gevoerd, eventueel functioneringsgesprekken. Opvolging 
verplichte opleiding deontologie. 

ontwikkelen van een integriteitsbeleid waaronder het 
bespreken en vermelden van casussen; 
 
Project besproken. Uitvoering in 2021.  

(7) het laten doorwerken van 
beroepsrechtspraak en 
stimuleren van overleg ter 
zake; 
 

Concreet: 
 
actief deelnemen en stimuleren van verticaal overleg met 
het Hof; 

 
bespreken en communiceren van beroepsrechtspraak 
binnen de secties; 

Laten overmaken van arresten via mail, wat efficiënter is 

voor de griffie, maar ook een beter en vlotter 

documentatiebeheer voor de betrokken magistraat en 

sectie toelaat 
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Actieve participatie van de griffie zowel in het overleg met 

het Hof als binnen de secties. Digitale overmaking van 

arresten bijna geheel verwezenlijkt. 

(8) het opvolgen studiedagen 
en opleidingen; 

Concreet: 

algemeen en binnen de secties worden de mogelijkheden 

voor opleiding en studiedagen opgevolgd. 

waar nodig wordt er geparticipeerd en de documentatie 

wordt gedeeld via het iudexnet. 

Opleidingen worden gestimuleerd en opgevolgd; Relevante 

documentatie wordt gedeeld, ook via Iudex-net. 

(9) het streven naar 
specialisatie.  
De wetgeving (en de 
maatschappij) wordt 
complexer, balie en parket 
werken steeds meer 
gespecialiseerd.  
Vanuit het geloof in het 
belang van een algemene 
vorming, wordt nagegaan 
waar het vanuit een streven 
naar deskundigheid en 
efficiëntie aangewezen is om 
meer gespecialiseerd te 
werken. Hierbij moet de link 
worden gelegd met het 

Concreet: 
 
Er wordt algemeen, binnen het directiecomité en op de 
griffie, en binnen de secties, nagegaan waar de organisatie 
van meer specialisatie zich opdringt, waarbij tevens de  link 
wordt gelegd met de discussie inzake een nieuw 
zaakverdelingsreglement en een eventueel gunstiger 
context door het digitaal beschikbaar zijn van dossiers. 
 
De griffie streeft naar specialisatie waar mogelijk. Dit hoeft 
niet altijd reëel gemaakt te worden door centralisatie. Met 
de juiste ict-tools zou er veel mogelijk zijn dus wordt er 
steevast gezocht hoe we de bestaande applicaties beter 
kunnen gebruiken. 
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onderzoek naar een verdere 
verdeling van de zaken over 
de afdelingen en een verdere 
digitalisering die toelaat de 
praktische problemen die 
gepaard gaan met een 
grotere mobiliteit te 
omzeilen. Deze specialisatie 
kan ook toelaten om tot een 
grotere voorspelbaarheid en 
uniformiteit in de rechtspraak 
te komen. 
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DOELSTELLINGEN GRIFFIE VOOR 2021 

 

De griffie, in haar streven naar efficiëntie en effectiviteit, heeft geen aparte doelstellingen, nu blijkt dat haar doelstellingen reeds vervat zijn in de 

doelstellingen van de rechtbank. 

Het is voldoende te verwijzen naar de missie, visie en waarden van de rechtbank, en naar de doelstellingen die de rechtbank zich voorneemt, samen met de 

doelstellingen van de secties, om de doelstellingen van de griffie aan te wijzen. Het is immers onze plicht en taak om voluit mee te werken aan de 

verwezenlijking van deze doelstellingen. Op welke wijze de griffie dit gerealiseerd zal hebben, zal meer specifiek blijken uit het werkingsverslag van volgend 

jaar waarin de verwezenlijkingen door de griffie in het behalen van deze algemene doelstellingen meer uitvoerig en apart zullen belicht worden. 

De talrijke verwijzingen naar de griffie in de algemene doelstellingen en in deze van de secties zijn reeds ambitieus en veelomvattend. Zowel in het 

directiecomité, de conferentie als de secties zal de griffie, met de haar toebedeelde middelen, haar rol opnemen zodat de griffie een bepalende rol zal 

opnemen in de uitvoering van de doelstellingen van onze rechtbank, een rechtbank die ‘werkt’. 
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VERSLAG TUCHT EN DEONTOLOGIE OVEREENKOMSTIG ART. 340 § 3 GER.W. 

Er was één tuchtonderzoek naar aanleiding van feiten van juni 2019. De zaak werd na tuchtonderzoek op 31/10/19 aanhangig gemaakt bij de 

tuchtrechtbank die in februari 2020 een tuchtsanctie oplegde. 

Voor het overige waren er bij de magistraten dan wel bij de griffie geen tuchtdossiers. 

De rechtbank hecht groot belang aan deontologie en integriteit, zie ter zake ook het algemene verslag van het voorbije jaar in de Antwerpse moniteur en de 

doelstellingen terzake voor komend jaar. 

Incidenten worden steeds snel en ernstig opgenomen en er wordt nagegaan wat er structureel desgevallend kan gebeuren.  

De rechtbank volgt de nevenfuncties van de magistraten op. 

De griffie heeft intussen integraal een door de rechtbank aangevraagde IGO-opleiding rond deontologie en integriteit gevolgd.  

De rechtbank werkt mee aan opleidingen ter zake zo aan de opleiding deontologie voor alle assessoren van de Strafuitvoeringsrechtbanken. Deze wordt 

georganiseerd in mei 2021 en zal onder meer gegeven worden door Roland Cassiers en door Fabienne Nackaerts. 

Er wordt gewerkt aan een regelmatige publicatie inzake deontologie en integriteit onder leiding van een magistraat-emeritus, gesteund door een groep van 

geïnteresseerde magistraten en griffiers. Het is immers zo dat integriteit en deontologie vooral naar boven komen bij incidenten. Het is nodig om buiten 

deze incidenten de aandacht te vestigen op vragen en problemen ter zake, en om de discussie ter zake aan te wakkeren. 

 


