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Geachte lezer van dit werkingsverslag, 

2021 was andermaal een zwaar jaar voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 2022 

kondigt zich minstens even zwaar aan. 

We proberen allen, magistraten en griffie over de afdelingen en secties heen, steeds een 

goede dienstverlening te verzekeren wat vooral door het grote engagement en de creativiteit 

van velen tot op een vrij goed niveau lukt. Ondanks een context van te weinig mensen en een 

slechte infrastructuur, vooral inzake IT, worden de zaken zoveel mogelijk kwaliteitsvol en zo 

goed als steeds binnen zeer aanvaardbare termijnen behandeld. Er wordt verder steeds 

gezocht naar hoe we onze rechtspraak en dienstverlening kunnen verbeteren.  

Ik nodig om die reden uit om ook het verslag inzake de activiteiten van vorig jaar te lezen, en 

zeker ook de verslagen van de sectiebesturen. De secties betreffen immers de kern van onze 

activiteiten, onze rechtspraak.  

Wat IT betreft nemen we als rechtbank het voortouw en zijn er vele collega’s die actief zijn in 

allerlei projecten ter zake. De digitalisering is noodzakelijk voor onze mensen, en voor de 

burger en de balie. Het is bij gebreke aan meer mensen ook één van de weinige 

mogelijkheden om de werklast te doen verminderen. 

We willen ook uitdrukkelijk dezelfde weg blijven uitgaan: een zo kwaliteitsvol mogelijke 

rechtspraak, een zo goed mogelijke dienstverlening, steeds kritisch analyserend wat we doen 

en waar het beter kan. Ook in 2022 zullen we aldus werken aan ons welzijnsonthaal, aan de 

opvolgingskamers in het strafrecht, aan de omslag van strijdmodel naar participatiemodel in 

het familierecht, aan het mogelijk maken van tussenkomsten van partijen/advocaten via video, 

aan het stimuleren van verzoeningen en schikkingen,… Neem ter zake zeker ook kennis van 

onze visie en doelstellingen voor 2022. 

Tegelijk kan ik niet anders dan duidelijk aan de bel te trekken. De onderbezetting van onze 

rechtbank is echt niet langer houdbaar. Soms lijkt het dat men van Antwerpen een tweede 

Brussel wil maken, waar rechtspraak gehypothekeerd wordt door enorme wachttijden en waar 

collega’s in grote getale uitvallen door burn-outs. Het College van Hoven en Rechtbanken 

deed een eerste werklastmeting die jammer genoeg nog geen vergelijking tussen de entiteiten 

toelaat, maar die zelfs binnen de zuil van de rechtbanken van eerste aanleg uitwijst dat ons 

kader met 25 % zou moeten verhoogd worden indien gelijke standaarden worden toegepast…  

Hier moet zeer dringend verandering in komen. Deze druk is niet houdbaar en weegt zeer 

zwaar op onze mensen, die allen gedreven inspanningen blijven leveren om desondanks de 

rechtbank vrij goed te laten werken, het kan niet genoeg herhaald worden.  

Exemplarisch is de toestand op de correctionele rechtbank Antwerpen. Iedereen pakt uit met 

de inderdaad ongeziene operatie Sky. Deze operatie, zeer intens en met vele internationale 

aspecten, werd geleid vanuit onze rechtbank. De betrokken onderzoeksrechter had één 

referendaris ter beschikking tegen het moment dat de zaak zijn ontknoping kende, en één 

bediende. Het gros van de zaken die voortvloeien uit “Sky” stroomt vervolgens binnen in de 

afdeling Antwerpen en dreigt mee de werking daar gewoon te blokkeren. Het aantal 

megazaken neemt exponentieel toe, de middelen blijven beperkt. Het parket heeft zeer vele 

extra juristen die voor bijkomende zaken zorgen. Eenvoudige zaken dreigen te verdwijnen, 

wat zal wegen op onze statistieken en aldus op onze middelen. De rechtbank heeft voor al dit 

nieuwe werk nog geen magistraat extra gezien.  

 

 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/doelstellingen-2022.pdf
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Alle cijfers, en er zijn er heel wat in dit verslag, wijzen voor het correctionele op een enorme 

druk op onze rechtbank. Zo blijken 25 % (!) van alle beslissingen inzake hechtenis in België 

zich in… de provincie Antwerpen te situeren. Tegelijk moeten we voort met  13,8 % van de 

mensen die voorzien zijn voor eerste aanleg. Dit is niet houdbaar, dat gaan we ook niet blijven 

verdragen. Substantiële ondersteuning is nodig voor het onderzoek, en voor de rechtbank ten 

gronde moet er een extra collegiale correctionele kamer kunnen worden opgericht, zo niet 

zullen aangehoudenen vele maanden op de behandeling van hun zaak moeten wachten.  

Uiteindelijk (te laat) werden er plaatsen open gesteld die jammer genoeg niet allemaal konden 

worden ingevuld door een gebrek aan kandidaten. De problematiek van de attractiviteit werd 

door de betrokken instanties veel te lang niet of onvoldoende opgenomen. In Antwerpen 

merken we dat we voor de kandidaten die er zijn, wel aantrekkelijk blijven, maar er zijn er te 

weinig. We hebben hiertoe ook zelf initiatieven genomen, en we zien nog mogelijkheden op 

relatief korte termijn, indien voldoende plaatsen op het juiste ogenblik worden open verklaard.  

In de griffie is er een analoog probleem: het statuut maakt dat we vaak niet meer aantrekkelijk 

zijn, bovendien duren de selecties bijzonder lang. Het gevolg is dat we voor de griffie op een 

invulling van 78 % staan. Ook daar moet verandering in komen, een rechter kan maar 

uitspraak doen in een zaak indien er een goed functionerende griffie aanwezig is. Een 

uiteindelijke toename van magistraten heeft enkel zin indien er ook voldoende griffiers en 

griffiepersoneel aanwezig zijn. 

Ik wil dan ook besluiten met een uitdrukkelijke dank aan al onze medewerkers, 

magistraten en griffie. Jullie zijn er opnieuw in geslaagd om te zorgen voor een 

rechtbank die “werkt”, die zorgt voor een tijdige en kwaliteitsvolle afhandeling van de 

zaken, en die steeds met de blik op de burger en de maatschappij zoekt naar wat beter 

kan.  

In die kwaliteitsvolle dienstverlening en in het ondersteunend personeelsbeleid kwamen in 

2021 echter zeker barsten, zo moesten we te vaak en te lang improviseren voor kamers en 

kabinetten die zonder titularis waren gevallen. Indien onze structurele, onevenredige werklast 

niet wordt vertaald in meer effectieven en een aangepast kader, via een verhoging van de 

middelen, minstens via een betere verdeling van de beschikbare middelen voor justitie, dan 

worden die barsten scheuren, ondanks alle goede bedoelingen. We hopen dat we in 2023 

kunnen schrijven dat men dit niet heeft laten gebeuren, en dat dit kon gekeerd worden. We 

hopen dat iedereen hiertoe zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Neem zeker ook kennis van de volgende pagina, met een gebalde samenvatting van de 

belangrijkste cijfers en gegevens. 

Tot slot nog dit: sommigen stellen dat rechters te veel nevenfuncties hebben wat zou wegen 

op hun rendement… de rechtbank hield de nevenactiviteiten al bij, maar heeft besloten om dit 

te structureren via een online register zodat ter zake indien nodig meteen volledige 

transparantie kan worden gegeven. Het is duidelijk dat in onze rechtbank de nevenactiviteiten 

manifest beperkt zijn, en geen noemenswaardige impact hebben op het rendement van de 

magistraten. Dit soort voorstellen trachten de aandacht af te leiden van het reële probleem, 

met name de aanhoudende onderfinanciering van justitie, in het bijzonder van de rechtbanken 

van eerste aanleg.        

Steeds graag bereid tot nadere toelichting, 

Bart Willocx Voorzitter 
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HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 
 

1. 

 

Jaar 2021 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  
om medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 

 
(in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

105 96  2 872 dagen   

2 
Plaatsvervangende 
magistraten 
(art. 383§2 Ger.W.) 

10       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

6       

4 Gerechtelijk attachés 1       

5 Gerechtelijk stagiairs 4 2      

6 Referendarissen 9 9      

7 Beheersprofielen        

8 Griffiers  117 103,8 88,7 - 8,4 95,4 81,5 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

113 97,04 85,8 - 11,4 85,64 75,7 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  
om medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 

 
(in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Plaatsvervangende 
raadsheren 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

17 17      

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 
Rechters in sociale 
zaken 

       

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

       

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 

12 12      
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Jaar 2020 
 

 
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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Jaar 2019 
 

 
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 

 2019 2019 2019 2019 2019 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen 
aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz.  

Magistraten 112 

(incl.5 toegestaan in 
overtal) 

101 2 1132 ziekte 
dagen 

1132 ziekte dagen   97  

Plaatsvervangende 
magistraten 

 (art. 383§2 
Ger.W.) 

8 2        

Plaatsvervangende 
rechters 

21         

Referendarissen 1 1        

Griffiers  107 95,23  982,75 d 982,75 d 3 448 d 150 d 8 

Ander 
administratief 
personeel  

120 99,68  2349 d 2349 d  7 d 183 d 8 
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2. Zijn er nog andere belangrijke onbeschikbaarheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  
 

2021 was opnieuw een jaar waarin covid, en meer bepaald de afwezigheden wegens ziekte en quarantaine, een grote rol speelde. Deze 
afwezigheden waren vaak kort, en niet steeds volledig geregistreerd, maar wel talrijk en ze verhoogden duidelijk de werkbelasting binnen alle 
geledingen van de rechtbank. 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Een overvloed aan extra taken, ofwel door wetgevende initiatieven waarin de griffie niet gehoord wordt, ofwel door verschuivingen van 
werkprocessen van ketenpartners, én een veelvoud van werkgroepen allerhande zorgen er voor dat de kerntaken onder druk komen te staan. 
 
Tot 2021 hadden we voor de hele rechtbank één referendaris. Vanaf 2021 konden we rekenen op een hele groep. We moesten de samenwerking 
opnieuw definiëren en organiseren, waarvan verslag in een ter zake binnen de rechtbank tot stand gekomen nota. 
 
 
  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/samenwerking-referendarissen.docx
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HOOFDSTUK 2  :  LOGISTIEKE MIDDELEN  

 

 

 
 
1. Zijn de lokalen waarover de entiteit beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie (functioneel, beveiligd, goed onderhouden, 

proper, degelijk uitgerust, adequate signalisatie, toegankelijk voor personen met een handicap, gemakkelijk bereikbaar, voldoende 
parking)?  
 
 
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. Het onderhoud van de gebouwen 
kunnen we zelf aansturen waardoor de kwaliteit doorgaans goed is, voor zover er voldoende personeel kan worden aangeworven. We 
vrezen de dag dat het onderhoud naar Just Infra zou gaan of zou worden uitbesteed, en we ook daar geen greep meer zouden op 
hebben en we een meer beperkte dienstverlening moeten ondergaan. 
 
Wat de dienst New Infra betreft moet namens de korpschefs in het Vlinderpaleis het aanhoudende probleem van een slechte 
communicatie, van beperkte betrokkenheid en van een slechte aansturing van de nieuwe dienst worden opgemerkt. In het najaar van 
2021 volgde er ter zake een grote vergadering met de Brusselse verantwoordelijken, maar er was tot nog toe geen opvolging en slechts 
zeer beperkte verandering. Een klantgerichte houding ten aanzien van de justitiële entiteiten ontbreekt nog al te vaak. Ook de 
meerwaarde ten aanzien van de organisatie die voordien bestond, is niet duidelijk. Er blijkt ook structureel niet optimaal te kunnen 
worden aangestuurd door de eigenlijke gebruikers en verantwoordelijken.   
 
In het algemeen kan gesteld worden dat onder meer door bijkomende opdrachten (zie bijv. de groei van de strafuitvoeringsrechtbank, 
het taxatiebureau, de komst van meer referendarissen,…) de beschikbare ruimte duidelijk te klein wordt, in het bijzonder in Antwerpen 
en in Mechelen.  
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De covid-problematiek maakte dit probleem nog nijpender nu er in grotere lokalen moest worden gewerkt, met wachtruimtes,… In 
Antwerpen droeg het feit dat we het hebben mogelijk gemaakt dat het Hof van  Assisen kan zetelen in het Vlinderpaleis, wat de 
permanente bezetting van drie zittingszalen impliceert, bij tot het te beperkt zijn van de beschikbare ruimte.  
 
Meer zaken op een alternatieve manier behandelen, zoals in schikkingskamers burgerlijk en familiaal, en opvolgingskamers 
correctioneel, overeenkomstig de gewijzigde visie ter zake, maakt dat andere ruimtes dan de klassieke zittingszalen nodig zijn. We 
willen meer kunnen zetelen aan een tafel, en niet in een traditionele opstelling waar er veel afstand wordt gecreëerd tussen alle 
betrokkenen. Het aantal hiervoor beschikbare lokalen is echter te beperkt. 
 
De werking van de rechtbank begint duidelijk hinder te ondervinden van deze te beperkte ruimtelijke mogelijkheden.  
 
Het gebouw in Mechelen heeft een prachtige geschiedenis, maar ofwel dient men hierin te investeren, wat niet meer gebeurt sedert 
jaren, ofwel moet men voor een alternatief zorgen, wat klaarblijkelijk eveneens aansleept. In de huidige staat is het Mechelse gebouw 
niet hygiënisch, niet veilig en niet geschikt voor een moderne dienstverlening. 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 voor een nieuw gebouw voor justitie op een nieuwe locatie in Mechelen. Het  is echter onduidelijk of hier verder 
echt werk van wordt gemaakt. Een dergelijke vernieuwing zou wel helemaal passen in het streven van het directiecomité van de 
rechtbank om elk van de afdelingen ook op langere termijn als een 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  van 
camera’s. In Antwerpen wordt hier nu werk van gemaakt. 
 
Een ander pijnpunt betreft de opslag van de overtuigingsstukken. Zeker in Antwerpen zou de locatie reeds lang moeten verlaten zijn 
onder meer omwille van veiligheids- en hygiënische redenen, maar ook in Turnhout en Mechelen zijn er ter zake belangrijke 
opmerkingen te maken. Begin 2021 kregen we het bericht dat een locatie werd aangekocht voor een centrale opslagplaats, in 
Herentals. Dit geeft perspectief op een oplossing die hoognodig is, doch wat ook een zware logistieke operatie zal impliceren.  
 
Overal is nood aan betere bewegwijzering, we vragen hiervoor sedert lang investeringen aan Infra. 
Overal moet meer infrastructuur komen voor wie (medewerker of burger) met de fiets naar de rechtbank komt. 
 
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.  
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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 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. In oktober 2021 kon het nieuwe lokaal voor dit onthaal, in de 
wandelzaal van het Vlinderpaleis, in gebruik worden genomen, wat een belangrijk positief punt was voor 2021. 
 
 
 
Opmerkingen vanuit de respectieve afdelingen:  
 
Afdeling Antwerpen: 
- De parkeermogelijkheden zijn beperkt. Dat geldt zowel voor de magistraten, als voor het personeel.  Zeker omdat we nog niet 

beschikken over een digitaal dossier, dienen magistraten en griffiers zware dossiers mee te sleuren, wat niet veilig kan als er 
onvoldoende nabije parkeerplaatsen zijn.  Ook voor advocaten en rechtszoekenden zijn er weinig parkeermogelijkheden; 

- Door de slechte staat en werking van de liften, is de toegang tot het gebouw voor rechtszoekenden en advocaten soms 
problematisch, zeker in de winter, wanneer de trap afgesloten dient te worden omwille van de gladheid van het hout. Door het slecht 
functioneren van de liften is de toegang voor mindervaliden problematisch. Ook de toegang tot de jeugdrechtbank verloopt soms 
moeilijk, doordat reeds vaak de liften zijn uitgevallen. Er is wel een onderhoudscontract, maar de liften blijven continu slecht 
functioneren; 

- De organisatie van Assisen weegt zwaar op de beschikbaarheid van grote lokalen, in het bijzonder voor de grote correctionele 
zaken. De organisatie van Assisen in het gebouw kost ons één grote correctionele zittingszaal, een bijkomende grote (niet-
correctionele) zittingszaal voor de streaming, een kleine correctionele zittingszaal en een vergaderlokaal. Dit legt een zware druk op 
de organisatie van de overige zittingen. De correctionele zittingszalen (met een beveiligde gang voor de gedetineerden) zijn beperkt 
in verhouding tot de andere zittingszalen. De laatste jaren worden we meer geconfronteerd met grote strafzaken met veel 
beklaagden, waardoor het een enorme organisatie vergt om deze zaken te laten doorgaan.  Want zowel de raadkamer, als de 
correctionele rechtbank hebben in die gevallen een grote zittingszaal nodig; 

- Positief is zeker de bouw van het nieuwe lokaal voor de uitbouw van ons gemeenschappelijke onthaal en welzijnsonthaal, waardoor 
we op een meer professionele en klantgerichte wijze de rechtszoekenden en de advocaten van dienst kunnen zijn. 

 

 

 

 



 
13 

Afdeling Turnhout:  

Dit jaar werd de overdracht aan de regie der gebouwen gerealiseerd van het gebouw aan de Warandestraat 48. Het gebouw “Huis 

Glenisson”, aan de Begijnenstraat 3 werd reeds volledig ontruimd in afwachting van de overdracht.  
Deze gebouwen werden gebruikt voor de stockage van overtuigingsstukken. Gezien de schimmelproblematiek  en het instortingsgevaar 

was er een betredingsverbod ingevoerd. Gelet op de functie van deze gebouwen is er nu een gebrek aan ruimte voor de stockage van 

grote partijen overtuigingsstukken. Voorlopig kunnen we hiervoor gebruik maken van de gebouwen van de vroegere Rechtbank van 

Koophandel aan de Merodelei  11-13, dit is echter slechts een tijdelijke oplossing. 
  

Wat betreft het onderhoud van de gebouwen, en meer bepaald het poetspersoneel, stellen we jaar na jaar vast dat er geen bijkomende 

contracten of vervangingen meer worden toegekend. De medewerkers schoonmaak zitten op hun tandvlees waardoor er heel veel 

frustraties en ongenoegen heersen.  
Vooral het gerechtsgebouw zelf, Het Kasteel, dat historisch erfgoed is, vraagt heel veel onderhoud, niet alleen de dagelijkse 

basisbehoeften, maar ook het onderhoud van matten, parketvloeren, deurklinken, houten lambrisering etc…. 
Hiermee wordt nagenoeg geen rekening gehouden bij de vaststelling van het personeelskader. 
 
 
 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 

Neen, onder meer bij gebreke aan tijdige reactie op problemen vanwege Infra, soms doordat ook zij niet over de nodige middelen 
beschikken. Zo kan worden verwezen naar  de gebouwen voor de overtuigingsstukken in Antwerpen, en in het gebouw te Mechelen. 
 
Aankopen van materiaal (stoelen, zonnewering, transportkarretjes, ..) dat een invloed kan hebben op het fysieke welzijn van de 
medewerkers, loopt grote vertraging op. 
 

3. Is er een ontvangstbalie waar het publiek wordt voortgeholpen? 
 

Dit is aanwezig in de drie afdelingen. In de afdeling Antwerpen betreft het een multidisciplinair welzijnsonthaal vanwege alle entiteiten in 
het paleis, gecombineerd met juridische bijstand en sociale bijstand. Dit wordt, voor zover mogelijk, ook nagestreefd in de andere 
afdelingen. 
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HOOFDSTUK 3  :  ORGANISATIE 

 
 

1. Geef het organogram weer van de entiteit. In het organogram worden de naam en de functie van de leden van het directiecomité vermeld. 

 

                                                                Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 
                                                                                                      Directiecomité 
 
                                                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het allocatiemodel d.d. 31/12/2021 van de magistraten en referendarissen kan u hier downloaden, het allocatiemodel van de griffie hier. 

 

Een overzicht van de magistraten en hun mandaten kan u tevens hier terugvinden (gegevens uit ePerson d.d. 30/12/2021). 

 

 

Bart Willocx voorzitter 

Mia Suykerbuyk afdelingsvoorzitter 

Theo Byl afdelingsvoorzitter 

Luc Potargent afdelingsvoorzitter 

Ann Van de Vyver ondervoorzitter 

Guy Leysen hoofdgriffier 

Mark Jespers griffier - kabinetssecretaris 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/allocatiemodel-magistraten-en-referendarissen-01-01-2022.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/2022.01-allocatiemodel-01-01-2022.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/overzicht-magistraten-en-mandaten.pdf
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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



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



 
 

2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar 2021 
   
  Afdeling Antwerpen 
 
  Afdeling Mechelen 
 

Afdeling Turnhout   
 

 

 
 
 

 
  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/dienstregeling-afd-antwerpen.doc
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/dienstregeling-afd-mechelen.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/dienstregeling_turnhout.docx
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HOOFDSTUK 4  :  OVERLEGSTRUCTUREN 
 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 
 
1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen de entiteit). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intern 
  

Deelname Frequentie 

Algemene vergadering:  
De beroepsmagistraten komen onder voorzitterschap van de voorzitter 
regelmatig samen voor het bespreken van juridische vraagstukken, de 
dienstregeling, de verdeling van het werk en andere aangelegenheden die een 
rechtstreekse impact hebben op het functioneren van de magistraten. 

Driemaal per jaar, in principe de derde vrijdag 
van januari, maart en september. 

Vergaderingen van het directiecomité: 
overleg en beslissingen nemen inzake het beheer van het rechtscollege. 

Tweewekelijks op woensdagnamiddag. In covid-
tijden werd het dircom uitgebreid met extra 
magistraten van de secties of leidinggevenden 
van de griffie in het kader van de te nemen 
organisatorische maatregelen, en werd ook 
frequenter vergaderd. 

Sectievergaderingen:  
Voor de magistraten van een bepaalde sectie in de rechtbank, voorgezeten door 
het hoofd van de sectie (correctioneel, burgerlijk,…). 

Afwisseling bestuursvergaderingen en algemene 
vergaderingen, samen een frequentie van 
ongeveer zeswekelijks overleg. 
Dit sectieoverleg gebeurt tevens per afdeling. 

Overleg tussen: 
voorzitter, hoofdgriffier, afdelingsvoorzitters en afdelingsgriffiers 

Voortdurend 
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2.  Beschrijf kort de structuur van het verticaal (met de hogere of lagere entiteiten) en horizontaal overleg (met andere entiteiten van hetzelfde niveau) 

binnen de rechterlijke organisatie. 
 

Verticaal 
 
 

-  
 

Deelname Frequentie 

Overleg met het Hof van Beroep:  Incidenteel 

Overleg met de politierechtbanken en vredegerechten: Incidenteel 

College van de hoven en rechtbanken: 
- Personeelsbeheer 
- Informatica-allocatiemodel  
- Bevraging standpunten werkprocessen en juridische materies 
- Opvolgen corona-berichten en richtlijnen 

Incidenteel en in de algemene en andere 
vergaderingen; de voorzitter van de rechtbank is 
tevens ondervoorzitter van het College 

Overleg met de andere lokale korpschefs onder meer inzake het 
gebouwenbeheer 

Regelmatig en incidenteel 

FOD Justitie (o.m. inzake Infra) Incidenteel 

 
 

 
 
 

Horizontaal 
 

 
 

Deelname Frequentie 

Parket 

Regelmatig, vooral incidenteel. Parket en 
rechtbank zitten regelmatig samen in het kader 
van het zittingsmanagement en de organisatie 
van de correctionele zittingen. 

De Balie 

Regelmatig, vooral incidenteel. 
Ook in bepaalde secties is er regelmatig overleg 
met de balie. De familierechtbank tracht 
minstens jaarlijks een overleg te plannen met de 
balie. Correctioneel/onderzoek is er 
driemaandelijks overleg met balie en parket. 

Conferentie van de Nederlandstalige Rechtbanken van Eerste Aanleg:  
bijeenkomst om tot een betere werking van de rechtbanken van eerste aanleg te 
komen, uitwisseling van best practices en tot (eensgezinde) oplossingen of 
standpunten te komen. 

2 * per jaar AV, 3 * /jaar bureau 
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3.  Beschrijf kort de structuur van het overleg met externe partners (het parket, het auditoraat, de Balie, FOD Justitie, politie, enz.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extern 
 
 
 

Deelname Frequentie 

Hoge Raad voor de Justitie Incidenteel 

FOD Justitie: 
- Personeel 
- Gebouwenbeheer  
- Werkgroepen en ICT-projecten  
- Algemene onderwerpen 
- Penitentiaire instellingen 

Incidenteel, ondanks ernstige problemen inzake 
Infra en onze vraag tot meer en beter overleg en 
communicatie naar de gebouwenbeheerder en 
de andere korpschefs toe. 

Lokale/federale politie incidenteel 

Pers Incidenteel, informeel 

Gerechtsdeurwaarders Incidenteel, minstens jaarlijks 

Balie Incidenteel, minstens jaarlijks 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
 
Er is met alle stakeholders regelmatig overleg waarbij we proberen te luisteren naar de punten via de welke we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 
Omgekeerd kaarten we problemen aan bij de betrokken instanties.  



 

HOOFDSTUK 5 : STATISTIEKEN INSTROOM, UITSTROOM, STOCK EN DOORLOOPTIJDEN1 

 
 

1. Algemene definities 
 

Instroom:  het aantal nieuwe zaken in de loop van het kalenderjaar (T)2 . 

Uitstroom:  het aantal zaken dat in de loop van het kalenderjaar is afgesloten. 

Stock:  het aantal (hangende) zaken dat nog niet is afgesloten. 

Doorlooptijd: de gemiddelde duur in dagen tussen de datum van instroom van de zaak enerzijds en de datum van de afsluitende beslissing anderzijds.  

 

 

2. Cijfers per instantie  
 

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 

 

Categorie Hangende 
zaken 

 
 op 1/1/T  

Nieuwe  
zaken  

 
tijdens T 

Afgesloten 
zaken 

  
tijdens T 

Hangende 
zaken  

 
op 31/12/T 

Gemiddelde 
doorlooptijd zaak  
voor alle 
rechtbanken van 
eerste aanleg  

Gemiddelde  
doorlooptijd zaak  
bij deze rechtbank 
van eerste aanleg 

1A. Strafrechtelijk - Raadkamer 
  

  
  

1B. Strafrechtelijk – Beroepszaken  
1435 1552 

   

                                                           
1 Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de jaarlijkse statistieken die door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken worden gepubliceerd op volgend 

webadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek. 
2 T staat voor het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek
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1C. Strafrechtelijk - Overige zaken dan 
onder 1A en 1B 

 
7363 7421 

 
 

  

2. Onderzoek - Aantal gerechtelijke 
onderzoeken  3191 3280 

   

3A. Burgerlijk – A rol 
(Andere dan onder 3C en 3D bedoelde 
zaken) 

 
2827 

 

3502 
(waarvan 

423 slapende 
zaken) 

   

3B. Burgerlijk – Verzoekschriften 
(Andere dan onder 3C bedoelde zaken) 

 
1406 

 

1425 
(waarvan 

34 slapende 
zaken) 

   

3C. Burgerlijk – Beroepszaken  
776 

 

830 

(waarvan 
20 slapende 

zaken) 

   

3D. Burgerlijk - Fiscale zaken  
626 

 

542 

(waarvan 
29 slapende 

zaken) 

   

4. Jeugd - Aantal onder toezicht 
staande minderjarigen 5371 1236  

   

5A.Familie - A rol 
(Andere dan onder 5C bedoelde zaken) 

 
5167 

 

5448 

(waarvan 
466 slapende 

zaken) 

   

5B. Familie – Verzoekschriften 
(Andere dan onder 5C bedoelde zaken) 

 
3815 

 

4058 

(waarvan 
124 slapende 

zaken) 
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5C. Familie – Beroepen  
66 

 

74 

(waarvan 0 
slapende 
zaken) 

   

6. SUR - Aantal vonnissen en 
beschikkingen  

      

 

  
  



 

  

3. Geef in een grafiek de evolutie weer van de nieuwe, afgehandelde en hangende 
zaken en de gemiddelde doorlooptijd: 

 
Grafieken per categorie (evolutie over 3 jaar : jaar T-2, T-1 en T) 

 
 

 
 

2019 2020 2021

Nieuw 3161 3302 3191

Afgesloten 3033 3368 3280

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

Antwerpen - Gerechtelijke onderzoeken
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2019 2020 2021

Nieuw 2952 2743 2827

Afgesloten 3792 3247 3502

Waarvan slapende
zaken

277 359 423
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3A. Burgerlijk – A rol

2019 2020 2021

Nieuw 1518 1462 1406

Afgesloten 1546 1449 1425

Waarvan slapende zaken 40 37 34
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3B. Burgerlijk – Verzoekschriften

2019 2020 2021

Nieuw 892 832 776

Afgesloten 965 793 830

Waarvan slapende zaken 12 15 20
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3C. Burgerlijk – Beroepszaken
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2019 2020 2021

Nieuw 485 752 626

Afgesloten 606 435 542

Waarvan slapende zaken 8 12 29

0

100

200

300

400

500

600

700

800

3D. Burgerlijk - Fiscale zaken

2019 2020 2021

nieuw 1319 1277 1236

hangend 4807 5007 5371
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jeugdrechtbank: actieve unieke minderjarigen 
(cumulatief)

2019 2020 2021

Nieuw 5319 5104 5167

Afgesloten 5205 4843 5448

Waarvan slapende
zaken

415 454 466

0
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3000

4000

5000
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5A.Familie - A rol
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2019 2020 2021

Nieuw 4354 3779 3815

Afgesloten 4566 4066 4058

Waarvan slapende
zaken

211 146 124
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5B. Familie – Verzoekschriften

2019 2020 2021

Nieuw 30 58 66

Afgesloten 30 42 74

Waarvan slapende zaken 0 0 0
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5C. Familie – Beroepen
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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.  De boordtabellen 
bieden ook veel meer details, die hier echter niet kunnen worden weergegeven. 

 

Sectie FAMILIAAL: 

  

 Inleidende verzoekschriften Inleidende dagvaardingen Blijvende saisine TOTAAL 

  2017 2018 2019 2020 2021 201
7 

2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

AF1 12 186 174 177 157 34
2 

386 353 310 376          354 572 527 487 533 

AF10 869 103
4 

991 920 971 65
5 

525 439 382 462 329 458 450 424 416 1853 201
7 

188
0 

172
6 

184
9 

AF2 
      30 26 

                          30 26 

AF3 235 280 298 280 245 27
7 

196 208 182 188 3 14 20 29 17 515 490 526 491 450 

AF9 83 45 110 86 113 34 
  2 4 7 50 66 17 4 1 167 111 129 94 121 

AFV1 82 123 127 105 97 13
4 

74 102 92 82 12 35 51 26 20 228 232 280 223 199 

MF3 58 74 50 50 37 72 43 51 32 65    4 2 9 130 117 105 84 111 

MF4 12 5 7 3 3 57 54 62 64 88          69 59 69 67 91 

MF5 105 84 87 82 33 76 71 59 54 113 39 44 143 54 86 220 199 289 190 232 

MF6 126 112 86 101 107 28 20 13 25 37 50 49 29 33 44 204 181 128 159 188 

MF7 130 111 77 86 86 31 25 45 33 26 54 44 53 44 42 215 180 175 163 154 

MF8 115 115 102 
  124 22 28 17 25 24        5 137 143 119 25 153 

MFV1 80 84 47 46 44  31 22 28 21    26 31 27 80 115 95 105 92 

MFV2 64 0 1 1 1 23 
        11 

        98 0 0 0 1 

TF1 61 63 55 49 70 14
6 

127 126 79 101 1 
      4 208 190 181 128 175 

TF2 74 80 65 52 52 25 30 43 33 42          99 110 108 85 94 

TF3 97 109 124 82 94 25 32 43 25 42 4 1 4 2 7 126 142 171 109 143 

TF4 220 202 215 172 193 79 66 77 57 57  81 86 83 119 337 349 378 312 369 

TF5 258 284 223 221 216 44 33 37 35 48 67 86 101 159 205 369 403 361 415 469 

TFV3 30 
        7 

        2 
        39 0 0 0 0 

TFV4 31 
        15 

        7 
        53 0 0 0 0 

TFV5 28 
    18 2 10 

    2 2 13 
    37 1 51 0 

  57 5 

TFV 
  91 53 37 79 

  20 24 11 22 
  29 29 10 24 

    106 58 125 

  

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

  

  

 

Op 
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en 
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en 
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al 
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issen 

Uit
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ste

lde 

vo

nn

iss

en 

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 

2021 33 519 65 79 94 106 15   478 58 100 185 46 468 23 

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 

2021 3 27 0 3 5 0 2   24 1 6 7 0 22 0 

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   
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2021 4 74 17 17 46 24     70 11 46 35 17 42   

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   

2021 5 82 43 192 170   102   63 196 127 100 26 83 3 

  

(gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 

  

 

 

  

  

Sectie BURGERLIJK : 

inleidingen 

  2017 2018 2019 2020 2021 

AB10 1679 1007 1449 1273 1171 

AB12 450 405 359 382 369 

AB5 264 845 - - 108 

AB6 211 210 200 198 180 

ABe1 533 512 485 514 551 

AFi1 517 548 426 569 554 

MB1 158 171 108 122 89 

MB2 648 505 343 342 367 

TB1 896 626 467 477 366 

TB3 157 199 168 134 127 

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

gemiddeld aantal jongeren onder toezicht   

 

(dit zijn de geverifieerde cijfers vanuit de sectie, niet deze van de steundienst van het CHR die voor de 

afdeling Antwerpen nog een heel stuk hoger liggen)  
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Sectie ONDERZOEK: (gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 
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    Aantal zaken per jaar in kabinet onderzoeksrechter   

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

BYL 133 139 123 150 148 162 134 

DE HOUS 86 169 192 161 186 168 215 

DE MUNCK 160 159 196 177 154 161 163 

FRANSSENS 216 201 192 188 213 212 150 

GIESELINK 214 206 201 199 181 174 194 

HELSEN 175 170 193 167 146 151 184 

HERMANS 144 166 168 157 146 146 171 

JANSSENS 220 198 203 196 204 174 182 

LAVENS 190 184 176 147 129 125 186 

MELIS 188 227 176 180 187 173 162 

THYS 202 219 184 190 189 190 198 

VAN CAMP/CAES 214 200 184 190 166 193 165 

VAN CAUWENBERGHE/VERHAEGEN 165 193 193 171 216 190 208 

VAN HOEYLANDT/NACKAERTS 216 210 182 211 208 186 182 

VAN LINTHOUT 170 169 162 143 133 140 209 

VAN SANTVLIET 236 241 206 229 214 177 146 

VAN WAMBEKE 225 194 192 168 151 177 203 

TOTAAL 3154 3245 3123 3024 2971 2899 3052 

 

 

 

 

 

  



 
- 35 - 

 

sectie CORRECTIONEEL:  

 

 

  

 
  

Verzet   
Burgerlijke belangen 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AC1 5 10 10 13 7 10 137 141 101 110 87 146 

AC10 2 3 0 11 6 12 11 41 0 32 30 35 

AC2 5 6 13 10 9 16 90 113 104 89 43 78 

AC3 25 15 17 17 19 19 225 251 208 190 104 181 

AC4 6 3 0 0 0 0 43 2 2 0 41 0 

AC5 3 10 4 16 16 3 51 37 30 15 20 46 

AC6 1 10 2 41 3 0 32 28 12 10 7 12 

AC7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

AC8 27 18 4 4 8 12 51 40 33 20 31 48 

AC9 1 0 0 0 0 0 0 5 2 9 15 17 

ACV1 0 0 0 0 0 0 61 59 61 36 36 42 

ACV3 0 0 0 0 0 0 10 18 5 7 9 9 

AJ9 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 

AJV1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

MC1 38 11 9 1 5 7 35 7 15 21 10 10 

MC2 8 8 3 4 4 6 34 35 10000 43 21 23 

MC3 0 0 0 0 0 0 18 3 4 3 3 2 

MC4 8 2 4 7 0 2 30 24 20 31 14 14 

MC5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

MC6 1 9 1 2 0 8 0 1 2 3 0 1 

MC7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 

MCV1 0 0 0 0 0 0 7 7 14 9 3 0 

MCV3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 

TC1 8 6 10 11 10 9 11 13 20 13 15 18 

TC2 5 5 2 1 2 0 1 5 2 0 3 6 

TC3 23 26 26 43 57 37 153 131 105 106 81 122 

TC4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TCV 0 0 0 0 0 0 7 14 7 6 9 4 
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Eerste vaststelling Rechtstreekse dagvaarding van burgerlijke partij 

                 

AC1 895 1010 872 1213 1093 1378   1 2 3 5 1 2 

AC10 38 123 0 177 109 87 0 0 0 3 0 0 

AC2 683 756 729 613 606 657 7 7 0 2 2 6 

AC3 1478 1540 1481 1313 1180 1271 9 7 7 3 17 19 

AC4 107 23 17  0 317 0 0 0 0 0  0 0 

AC5 100 122 148 151 181 225 1 1 0 0 0 0 

AC6 755 697 850 763 750 933 0 0 0 0 0 0 

AC7 23 8 7 0 0  0 0 0 0 0  0 0 

AC8 156 74 36 121 173 257 0 1 0 0  0 0 

AC9 25 27 126 261 175 193 0 0 0 0  0 0 

ACV1 107 135 126 103 142 147 0 0 0 0 0 0 

ACV3 18 22 22 23 31 38 0 0 1 0 0 0 

AJ9 9 6 2 9 3 3 0 0 0 0 0 3 

AJV1 0 1 1 0  0  0 0 0 0 0  0 0 

MC1 242 114 102 99 85 69 0 0 0  0 0 0 

MC2 320 330 329 372 271 366 2 11 1  0 0 0 

MC3 38 23 21 10 22 8 0 0 0 2 0 0 

MC4 304 374 300 345 242 271 2 0 0  0 2 4 

MC5 14 0 21  0 0  6 0 0 0  0 0 0 

MC6 63 183 166 162 148 236 0 0 0  0 0 0 

MC7 2 14 8 14 19 85 0 0 0  0 0 4 

MCV1 11 9 12 18 32 18 0 0 0 0  0 0 

MCV3 44 4 5 5 10 13 0 0 0  0 0 0 

TC1 50 39 47 70 102 60 0 1 0 1 1 0 

TC2 109 188 122 168 138 182 0 0 0  0 0 0 

TC3 1098 974 1082 1132 1138 1068 3 8 4 8 0 5 

TC4 0 0 8 0   0 0 0 0 0  0 0 0 

TCV 30 22 17 27 37 30 0 0 0  0  0 0 

(gegevens afkomstig uit boordtabel Rb REA Antw) 
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Tot slot een analyse van de algemene statistieken: 
 
 
In de bijgevoegde linken vindt u nog veel meer cijfers over de rechtbank, zo over de cijfers van de 

respectieve afdelingen, als over de positie van de rechtbank tegenover de andere rechtbanken van 

eerste aanleg: 

- Statistieken correctioneel, afdelingen en rechtbanken; 

- Statistieken gerechtelijke onderzoeken, evenals hechtenissen; 

- Statistieken burgerlijk, afdelingen en rechtbanken, evenals detail voor de rechtbank; 

- Statistieken familiaal, afdelingen en rechtbanken, evenals detail voor de rechtbank; 

- Statistieken jeugd, actieve unieke minderjarigen; 

- Statistische kerngegevens van de rechtbank. 

 

Hieronder vindt u uit al deze info kort enkele basis- en opvallende gegevens opgesomd, doch eerst 

moet het algemene kader even worden toegelicht.  

 

Er is een kader van 763 rechters voor eerste aanleg, Antwerpen heeft er hiervan ooit bij wet 

105 toegewezen gekregen. Deze kaders zijn zeker voor de grote rechtbanken vaak niet ingevuld, 

om uiteenlopende redenen, zoals te beperkt aantal vacatures, gebrek aan degelijke kandidaten,… 

Zo was/is Antwerpen doorgaans ingevuld aan 96 of 91 %. 91 % lijkt redelijk maar betekent dus wel 

dat er 9 plaatsen van rechter niet zijn ingevuld, dat vertrekkers niet zijn vervangen, dat langdurig 

zieken niet kunnen worden vervangen, enz. Concreet betekent dit bijv. dat een groot jeugdkabinet 

met meer dan 500 minderjarigen die moeten worden opgevolgd, geen titularis heeft en niet 

structureel kan worden opgevolgd, dat een groot kabinet van een zieke onderzoeksrechter, met tal 

van grote en internationale zaken niet kon worden ingevuld, dat in Turnhout anderhalve burgerlijke 

kamer via vervangingen moet worden opgevolgd, hetzelfde voor een burgerlijke kamer in 

Mechelen, dat vele gaten moeten gevuld worden met (al dan niet werkend) plaatsvervangend 

rechters, dat de voorzitter en de afdelingsvoorzitters allen vele rechtsprekende taken op zich 

nemen wat weegt op hun overige taken,… 9 tekorten (afgezien van de zieke collega’s) wegen 

gelet op de hoge absolute en relatieve werklast zwaar door. 

Om de verdere vergelijking verder te maken, wordt uitgegaan van de kaders. De grote 

rechtbanken van eerste aanleg zijn vergelijkbaar te beperkt ingevuld, en de invulling varieert ook 

telkens. Zij zouden gewoon alle ten volle moeten worden ingevuld. 

Ten opzichte van het geheel betekent dit dat REA Antwerpen 13,8 % van de rechters heeft, 

Limburg 5,5 %, Brussel Frans (de grootste in aantal rechters) 16 %, Luik 12,7%, Oost-Vlaanderen 

12,2 % en Henegouwen 10,1%.  

Let wel, voor de hiernavolgende vergelijkingen: 1 % is dus 7,63 rechters, 0,1 % is 0,8 rechters…   

 

 

- Correctioneel: 

 
Antwerpen telde 6.089 eerste vaststellingen in 2021, of 18,6 % van het totaal (tegenover 
dus 13,8 % van het aantal rechters). Brussel Frans 3.543, of van het totaal 10,8 % 
(tegenover dus 16 % van het aantal rechters), Oost-Vlaanderen 4.753, Henegouwen 4.443, 
Luik 3.170. 
 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/2-statistieken_rea_co_2021_nl.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jior-nl-2021_data.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jior_2021_dossiers_plichten_hechtenissen.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jaarlijksepublicatie_reaburgerlijk2021.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jaarlijksepublicatie_reaburgerlijk2021.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jaarlijksepublicatie_reafamilie2021.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/jaarlijksepublicatie_reafamilie2021.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/actieve-unieke-minderjarigen-2017-tot-2021.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/cijfers/antwerpen-details-per-afdeling.xlsx
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Het aantal afgesloten dossiers bedraagt 6.558 (18,7 % van het totaal) (Bru Fra 3.577, OVl 
4.994, Henegouwen 5.021, Luik 3.225). 
 
Het valt verder op dat de beroepen politierechtbank in onze provincie relatief laag liggen, 
misschien kunnen we hieruit afleiden dat we blijkbaar genieten van een goede 
basisrechtspraak. Zeker in Turnhout en ook in Mechelen liggen deze relatief laag. 
 

 

Nieuwe 
correctionele 
dossiers in 

2021 

Algemeen-
nieuw 

% Beroepen 
politierechtbank 

% 

Antwerpen 4.971 67,5 % 976 68 % 

Mechelen 1.012 13,7 % 289 20 % 

Turnhout 1.380 18,7 % 170 12 % 

Totaal 7.363  1.435  

 
 
Wat de Strafuitvoeringsrechtbank betreft is het ook zo dat Antwerpen duidelijk relatief 
zwaar belast is (wat logisch is gelet op de hoge cijfers voor onderzoek en correctioneel), 
doch omdat sommige Strafuitvoeringsrechtbanken met een andere applicatie zijn gaan 
werken, is de vergelijken op basis van actuele, objectieve cijfers moeilijk te maken.  
 
 
 

- Onderzoek: 

 
Voor het onderzoek zijn de verschillen/de relatief hoge belasting het meest opmerkelijk. 
Wanneer men meer aangehoudenen heeft, stijgt het werk op vele domeinen en in de rest 
van de keten. Het zegt natuurlijk ook iets over de belasting voor onze gevangenissen. 
Wanneer er meer aangehoudenen zijn, moet men ook meer capaciteit voorzien, en dit niet 
gewoon proportioneel verdelen over het land. 
 
Antwerpen telt 2.838 door de rechter bevolen voorlopige hechtenissen, wat 25 % is van 
alle hechtenissen in het land! De eerstvolgende rechtbank, Henegouwen, telt er iets meer 
dan de helft… 1.456. Brussel Fr telt er iets meer dan een derde ten opzichte van 
Antwerpen of 1.079, 9,5 % van het totaal (maar met een kader dat 116 % bedraagt van het 
onze, en 16 % van het geheel). 
 
De beslissingen inzake voorlopige invrijheidsstellingen kennen een zelfde patroon: 
Antwerpen 1.336 (25 %), Luik 844, Brussel Frans 402 (7,5 %), waaruit blijkt dat het niet zo 
is dat Antwerpen bij voorbeeld veel strenger zou zijn en relatief meer zou aanhouden en 
minder zou vrijlaten onder voorwaarden. 
 
Het aantal gerechtelijke onderzoeken (algemeen, vordering door OM, door BP-stelling, 
autosaisine) geeft een vergelijkbaar beeld: Antwerpen telt er 3.191 of 21,6 %, tegenover 
13,8% van het aantal rechters. Brussel Frans 2219 (15 %), Oost-Vlaanderen 1.575 (10,6 
%), Henegouwen 2.116 (14,3 %), Luik 1.784 (12%). 
 
Het valt verder op dat het aantal vorderingen door het OM in Antwerpen relatief hoog ligt, 
waar het aantal onderzoeken door burgerlijke partijstelling relatief is. 
 
Het aantal internationale onderzoeken (286) ligt hoog ten opzichte van de andere 
rechtbanken, maar in Brussel telt men er nog meer 356. 
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- Burgerlijk: 

 
Antwerpen telt 9.256 nieuwe burgerlijke dossiers, of 16 % van het geheel (ten opzichte 
van 13,8 % van het kader – 0,8 % staat voor 1 rechter). 
 
Naast het onderzoek en correctioneel is ook hier Antwerpen duidelijk de meest 
belaste/grootste rechtbank. Henegouwen volgt met 7.953 nieuwe burgerlijke zaken (13,5 % 
van het geheel), Brussel Fr telt er 6.833 (11,6  %), Oost-Vlaanderen 6.346 (10,8 %). 
 
De output ligt telkens in dezelfde lijn: Antwerpen 9.342 (16 %), Henegouwen 8.162, Brussel 
Fr 7.271. 
 
Enkele cijfers over de afdelingen (voor meer details, zie de betrokken excel tabel): 

 

 Antwerpen Mechelen Turnhout 

Kort geding 86 30 31 

HB Vred 341 68 71 

HB Polrb 178 47 70 

Verzoekschriften Vz 300 43 53 

Totaal 6714 1127 1415 

 72,5 % 12,2 % 15,3 % 

 
 
 
 

- Familiaal: 

 
De familiale sectie is de enige sectie waar we nipt (5 % verschil) niet de grootste zijn, de 
REA Henegouwen gaat ons voor: REA Antwerpen telt 9177 nieuwe dossiers of 14,4 % van 
het totaal wat nog steeds hoger ligt dan het ons relatieve aantal magistraten (13,8 % 
waarbij zoals vermeld 0,1 % staat voor 0,8 magistraat). 
 
Henegouwen telt 9.622 nieuwe familiezaken (15,1 %), Luik 7.760 (12,2 %), Oost-
Vlaanderen 7.497 (11,7 %), Brussel Fr 6.505 (10,2 %). 
 
Deze cijfers voor familiaal roepen ook vragen op aangezien we weten dat pro deo-dossiers 
familiaal relatief zwaar vertegenwoordigd zijn in het geheel. Politiek is er beslist om de 
grens voor pro deo-bijstand sterk op te trekken. Dit lijkt zeker te verdedigen, maar het is 
duidelijk dat dit ook zal zorgen voor meer zaken, niet in het minst in het familiale 
contentieux. Men moet hier dan ook meer middelen tegenover stellen, zo niet weegt dit op 
de dienstverlening en de kwaliteit. 
 
Het relatief nieuwe gegeven van de tijdelijke huisverboden blijkt vooral in Antwerpen 
relevant (134), Mechelen telt er 25 en Turnhout 28. 
 
De verdeling over de afdelingen ligt als volgt: 
 
 

 Antwerpen Mechelen Turnhout 

Aantal nieuwe 
familiedossiers 

5.520 1.628 2.029 

Verdeling % 60 % 18 % 22 % 

 
 
 

- Jeugd: 
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Voor de jeugd is het moeilijk vergelijken omdat er in het land 3 verschillende wetgevingen 
moeten worden toegepast, waar een duidelijk verschillende werklast mee gepaard gaat. 
 
In Antwerpen zijn de cijfers vanwege de steundienst de volgende: 

 

Aantal unieke 
minderjarigen 

2021 

Eerder onder 
toezicht 

nieuwe totaal % 

     

Antwerpen 3.714 794 4.508 68 % 

Mechelen 897 243 1.140 17 % 

Turnhout 768 199 967 14,6 % 

Totaal 5.379 1.236 6.615  

 
 

De door de sectie jeugd geverifieerde cijfers voor de drie afdelingen zijn: 

 

 

 

 

Het is zo dat de Nederlandstalige conferentie van jeugdrechters 400 te begeleiden minderjarigen 

als norm heeft gesteld.  

 
In Antwerpen zitten we echter aan gemiddeld 163 minderjarigen meer per kabinet, of 563, wanneer 

we de cijfers van de steundienst als uitgangspunt nemen, of 482 indien we uitgaan van de cijfers 

van de sectie zelf. Hierbij moet dan nog worden opgemerkt dat we noodgedwongen 1 kabinet in 

Antwerpen niet kunnen bemannen zodat de zeven andere collega’s dit achtste kabinet in 

Antwerpen er moeten bij nemen. In Mechelen zitten we met deze cijfers aan 570 per kabinet, in 

Turnhout aan 484, wat, gelet op de steeds complexere, en zwaardere problematieken die moeten 

opgenomen worden, ook zeer hoog ligt. Voor de hele provincie zitten we gemiddeld aan 551 dan 

wel aan 482 minderjarigen per kabinet, al naargelang de gebruikte cijfers. 
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Tot slot:  

 

er werd hierboven vaak verwezen naar andere rechtbanken. Dit mag echter geen verkeerd beeld 

doen ontstaan: we zijn ervan overtuigd dat elke rechtbank van eerste aanleg absoluut minstens het 

volledige kader nodig heeft dat haar actueel volgens de wet is toegekend, om kwaliteitsvol te 

kunnen werken, ook bij voorbeeld Brussel Fr.  

Uit de vergelijking blijkt sterk de scheeftrekking tussen bij voorbeeld Brussel Fr en Antwerpen, 

maar dit komt voort uit het feit dat Brussel een grote kaderuitbreiding heeft gekregen in het kader 

van de BHV-regeling, op basis van een werklastmeting, die de andere rechtbanken niet hebben 

gekregen. Het is duidelijk dat die uitbreiding bij voorbeeld ook naar Antwerpen zou moeten worden 

doorgetrokken, vandaar ook de nadruk op de vergelijking.  

Doen we dat niet, dan dreigen we vele collega’s, die nochtans decennia moeten kunnen 

meedraaien op de rechtbank, op korte termijn op te branden. Tevens kunnen sommige zaken niet 

de tijd en de behandeling krijgen, die ze maatschappelijk gezien zouden moeten krijgen, wat onder 

meer blijkt uit de soms zeer hoge aantallen dossiers op bepaalde zittingen of in bepaalde 

kabinetten. De doorlooptijden dreigen heel anders te worden zonder significante verhoging van de 

middelen die minstens bovendien beter verdeeld moeten worden.  



 

 

4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ?  
 

 
Er moet vanzelfsprekend onderscheid gemaakt worden naar materie. Over het algemeen zijn de doorlooptijden in de REA Antwerpen zeker als 
goed te bestempelen. 
 
Hierbij vindt u de fixatietermijnen voor de respectieve afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout zoals deze ook ter beschikking worden 
gesteld aan de balie. Zij worden tweewekelijks opgevolgd. Er kan worden toegevoegd dat ook de termijnen voor de afhandeling van EOT’s en 
van de fixatie van verzoekschriften familiaal en fiscaal maandelijks worden bijgehouden en opgevolgd.  
 
Op penaal vlak kan worden verwezen naar de overzichten van de fixatietermijnen en de situatie van de zittingen zoals in bijlage voor 
respectievelijk Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Daarnaast kan worden verwezen naar de cijfers zoals opgenomen in de boordtabellen ter 
zake. Ook deze cijfers worden periodiek opgevolgd. 
  
Wat de burgerlijke en familiale kamers betreft zijn er drie kamers in Antwerpen die fixeren op 8 maanden, en één burgerlijke kamer in Turnhout. 
De overige termijnen zijn duidelijk korter, en voor wat deze enkele kamers betreft wordt er op toegezien dat deze termijn, die op zich in de 
praktijk niet als problematisch wordt ervaren door de aard van de zaken en de tijd die nodig is voor de instaatstelling, niet uitloopt. Op familiaal 
gebied is er voor de meeste kamers steeds mogelijkheid tot snelle fixaties. Soms is dit uit de aard van de zaak langer (bijv. vereffeningen of 
vorderingen van staat), maar nooit problematisch. Verzoekschriften familiaal worden in Turnhout en Mechelen binnen de drie weken gefixeerd, 
in Antwerpen gelet op de werkdruk op 4 tot 5 weken. Er wordt getracht dit te reduceren, in het bijzonder ook voor de blijvende saisines. EOT’s 
worden in principe binnen de maand na binnenkomst afgewerkt. 
 
Penaal blijken de langlopende gerechtelijke onderzoeken duidelijk beperkt. Doorgaans heeft dit te maken met bijzondere onderzoeksdaden als 
expertises of onderzoeken met internationale connecties.  
Wat de beoordeling ten gronde betreft konden in 2021 alle zaken binnen een redelijke termijn gefixeerd en behandeld worden. We zien dat dit 
voor de grote collegiale zaken in Antwerpen in 2022 mogelijk niet meer het geval zal zijn, gelet op de toevloed van grote zaken enerzijds, en het 
niet beschikken over voldoende magistraten en griffiers anderzijds. Zoals ook geldt voor de  burgerlijke zaken zijn er grenzen aan de 
mogelijkheden tot creatieve re-organisatie en moet er ook een minimale kwaliteit worden nagestreefd. 
 
 

 
  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/files/toestand-vaststellingen-03-12-2021.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/fixatietermijnen-burg-mechelen.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/fixatietermijnen-afd-turnhout-burgerlijk-01.01.2022.xlsx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/vaststellingen-corr-antwerpen.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/vaststellingen-corr-mechelen-bis.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/vaststellingen-corr-turnhout.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/jaaroverzicht-correctioneel.xlsx
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HOOFDSTUK 6  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

 

 

1. WERKLASTMETING 

 
 
De werklast wordt gemeten door de steundienst van het College van hoven en rechtbanken.  
 
De werklastmeting van het College van hoven en rechtbanken heeft tot doel 1. tegenover de politieke overheden te kunnen aangeven hoeveel 
rechters/gerechtspersoneel nodig is om een kwalitatieve rechtspraak in ons land te leveren. 2. die rechters en personeelsleden objectief te verdelen 
over de diverse hoven en rechtbanken.  Dit personeelsallocatiemodel bevat twee modules, de module HP voor de personele middelen verbonden aan 
de producten en de module HM voor de personele middelen verbonden aan het beheer van het rechtscollege. 
Het resultaat van de module HP vloeit voort uit volgende rekensom:  (volume aan zaken x nationale normtijd per type zaak)  / aantal werkuren om aan 
deze volumes te werken per rechter per jaar.    
Het resultaat van de module HM wordt bepaald door het aantal VTE’s in een rechtscollege, aangevuld met criteria zoals aantal afdelingen, tweetaligheid 
en aantal lekenrechters. 
In deze fase is het nog niet mogelijk om de werklast te vergelijken tussen types rechtscolleges en te berekenen hoeveel rechters er in nominale getallen 
in een rechtbank/hof nodig zijn. Het is wel mogelijk om de verhoudingen van de werklast vast te stellen binnen elk type rechtscollege. Die procentuele 
verhouding wordt daarom toegepast op het huidige wettelijke kader van het type gerecht. 
Als het College op basis van de effectieve bezetting vaststelt dat welbepaalde entiteiten een veel grotere nood kennen dan de andere entiteiten binnen 
hetzelfde type zullen de eerste versterkingen in de nabije toekomst dan ook aan die meest noodlijdende entiteiten worden toegewezen via de 
vacatureplannen. 
Dit alles onder voorbehoud van een akkoord tussen het College en de minister van justitie over de beslissingsbevoegdheid en het budget terzake. Het 
hoger vermelde werklastmetingsmodel wordt in deze eerste fase - en in voorkomend geval - enkel aangewend voor de magistraten van de zetel, maar 
nog niet voor de griffies. 
In de komende twee jaar heeft College de bedoeling om de normtijden per type zaak en het aantal niet-dossiergebonden werkuren te bepalen aan de 
hand van een uniforme meting op het terrein. Daarvoor wordt een beroep gedaan op externe technische knowhow. Op die manier zal de werklast ook 
transversaal, d.i. tussen de verschillende type rechtscolleges, kunnen worden vergeleken. Voor de inbreng van de externe partner  wordt het nodige 
budget aangevraagd bij de minister van Justitie. 
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Uit de eerste fase van de werklastmeting door het College van Hoven en Rechtbanken blijkt dat de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen al te zwaar 
is belast. Zij zou, in vergelijking tot de andere entiteiten van eerste aanleg, tot 25 % extra effectieven moeten krijgen. Dergelijke hoge werklast is niet 
houdbaar, het beleid dient dit dringend bij te sturen. Dergelijke verhoging vergt een aanpassing van de wet op de kaders, maar minstens dient dringend 
een tijdelijke kaderuitbreiding voor de penale havenproblematiek te worden goedgekeurd, en dient het reeds wettelijk toegestane kader volledig te 
worden open verklaard op een nuttig ogenblik, met name eens de gerechtelijk stagiairs kunnen postuleren en vervolgens eens de resultaten van het 
nieuwe examen beroepsbekwaamheid bekend zijn.  

 

2.  INTERNE WERKVERDELING 

 
1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van de entiteit verdeeld? 

 
 
Dit kan niet zomaar algemeen worden beantwoord. Het hangt af van de sectie en de materie daarbinnen, en van de combinatie van opdrachten 
en taken die de betrokken magistraat opneemt. Er wordt rekening gehouden met de zwaarte van een kamer en soms ook met individuele 
aspecten zoals ervaring in een materie of medische problemen. De bedoeling is dat magistraten in een vergelijkbare situatie dezelfde werklast 
hebben. 
 

 
2. Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria ? 

 

Doorgaans gebeurt deze verdeling in overleg met de deken (bijv. bij de onderzoeksrechters en de jeugdrechters) dan wel met de 
afdelingsvoorzitter en de sectie voor burgerlijk, familiaal en penaal. Er wordt uitgegaan van het aantal benodigde kamers of kabinetten enerzijds, 
en het aantal beschikbare rechters anderzijds, en vervolgens wordt een billijke verdeling nagestreefd. De dienstregeling wordt vooraf besproken 
met de betrokken magistraten voor wie er een wijziging kan volgen. Magistraten krijgen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor 
plaatsen die open vallen.  

 

3. Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk?  Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces van de verdeling bij ? 
 
 
De afdelingsvoorzitters vullen de dienstregeling voor hun afdeling concreet in, volgen op hoe dit loopt en sturen bij indien nodig, dit alles in 
overleg met de voorzitter en het directiecomité. 
 

 
4. Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 
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Het feit dat we met te weinig mensen zijn voor de werklast die moet behandeld worden, en we tegelijk de collega’s niet de dupe willen laten 
worden van deze situatie, maakt dat we steeds proberen goed te luisteren en proberen bij te sturen waar nodig. Door de grote instroom, en 
door het beperkt aantal plaatsen, die vaak pas zeer laat of op een niet nuttig ogenblik/niet pro-actief worden open verklaard, is de druk dus zeer 
hoog. We proberen binnen deze druk onze mensen niet uit het oog te verliezen en creatief oplossingen te zoeken dan wel prioriteiten te stellen.  

 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  

 
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 2021 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 91 %, voor de 
griffie bedroeg dit ongeveer 79 %. 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 andermaal 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, over de 
entiteiten heen. 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 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 niet het grootste kader).  
Het is ook van belang 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 op zich voldoende middelen te voorzien, wat nog steeds 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.  



 
- 46 - 

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. Elk jaar klinkt er opnieuw een luide “oef” dat we het met dit beperkt aantal mensen gehaald hebben, doch dit dreigt 
eerder vroeg dan laat echt fout te gaan, we zagen in 2021 zeker aanzetten hiertoe, in het bijzonder correctioneel en familiaal Antwerpen. 
  
Een 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, onderneming, 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 2021. Langzaam maar zeker boeken we 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 zo 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. In dit verslag vindt u een weerslag van deze 
cijfers. Het is van belang om ook voor deze cijfers voorbehoud te maken. 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 lijken te dalen, maar dat de overblijvende dossiers op zich 
duidelijk complexer worden en manifest uitgebreider worden behandeld. 
  
Wat het onderzoek betreft stellen we vast dat het aantal gerechtelijke onderzoeken op zich reeds enkele jaren rond dezelfde grootte-orde 
schommelt. We beschikken ter zake over valide, gedetailleerde eigen cijfers. We merken echter dat ook in 2021 en in 2022 de complexe 
dossiers rond criminele organisaties, vaak met linken naar de internationale drughandel, sterk blijven toenemen, en zeer vaak zeer veel 
beklaagden en betwistingen omvatten, en dat ook de complexe onderzoeken in cybercriminaliteit voor een verhoging van de werklast zorgen. 
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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 2021 
bestendigd.  
 
We zijn verder de rechtbank met verreweg het grootste aantal correctionele zaken. De afdeling Antwerpen telt op zich reeds het meeste aantal 
dossiers in vergelijking tot andere volledige rechtbanken met vaak grotere kaders. Het aantal nieuwe zaken is in 2021 licht gestegen. Hierbij 
moet gewezen worden op het type zaken waarmee 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 uitgebreide conclusies, wat de werklast op zijn beurt verhoogt. De invoering van een 
nieuw softwaresysteem voor de correctionele griffie, MaCH genaamd, zorgde voor extra werkdruk op de correctionele griffies. Verdere 
investeringen in het systeem blijven uit maar zijn absoluut noodzakelijk. 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 en het verslag van de Kamer voor de bescherming van de maatschappij Antwerpen. 
 
Ook burgerlijk zijn we duidelijk de rechtbank met het grootste aantal zaken. De absolute aantallen van de burgerlijke zaken zijn op zich de 
afgelopen jaren zeker afgenomen, al dient dit gegeven voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 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 inzake de omvang van de besluiten die worden neergelegd. Dit maakt dat collega’s in burgerlijke zaken 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 ook 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 plaatsopnemingen, en om meer algemeen de oproeping in verzoening te herwaarderen. Covid leidde 
ertoe dat er meer zaken in het kader van een video-zitting (zie het boeiende initiatief op de beslagkamer) werden behandeld. De 
covidmaatregelen en de zorg naar continuïteit van de dienstverlening verhoogde de werklast voor de griffie aanzienlijk.  
 
De rechtbank telt het tweede hoogste aantal familiezaken in het land, kort na Henegouwen dat reeds jaren de kop heeft ter zake. De 
familiezaken blijven hoog onder meer door de blijvende saisines. We slagen er nog steeds in om meer zittingen voor de KMS-kamer dan 
klassieke familiezittingen te organiseren, wat zware inspanningen vergt, doch we zijn we overtuigd van de meerwaarde ervan.  
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 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.  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-kbm.pdf
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Samengevat : 
 
De rechtbank EA Antwerpen telt 13,8 % van het aantal magistraten voor eerste aanleg. Ze behandelt 16 % van de burgerlijke zaken, 14,4 % 
van de familiale, 18,6 % van de strafzaken en 21,6 % van het aantal gerechtelijke onderzoeken. 1 % meer magistraten zou 8 extra rechters 
betekenen…  
Samengevat betekent dit dat de werklast zeer hoog, te hoog, blijft.  
 
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 weinig tijd kunnen krijgen.  
 
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 de beschikbare menselijke middelen anderzijds. Hierbij 
worden de boordtabellen en de fixaties opgevolgd, al zijn dit telkens slechts indicaties, en op zich ook niet bedoeld voor een individuele 
werklastmeting.  
 
De dienstregelingen worden 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 
rechtbanknieuwsbrief 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, al moeten we toegeven dat ook dit door de hoge werklast in 2021 (en 2022) onder druk staat.  
 
Er wordt gestreefd naar objectief verantwoorde aanpassingen, met respect voor de draagkracht op langere termijn van elke collega individueel. 
Zo is minstens de ondersteuning van het onderzoek en een extra collegiale kamer absoluut noodzakelijk om de grote en zware instroom van 
havendossiers aan te kunnen zonder de doorlooptijden in deze zaken te laten ontsporen.  
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HOOFDSTUK 7: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

 

 
 

1. Geef aan in hoeveel zaken, die in beraad werden genomen om een eindvonnis of eindarrest uit te spreken, er een uitspraak 
plaatsvond binnen: 
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2. Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
 
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. 
 
 

3. Hoeveel magistraten werden opgeroepen door de korpschef, omdat de magistraat het beraad langer dan drie maanden aanhield, om te 
worden gehoord over de oorzaken van de vertraging (toepassing van art. 770 §4 Ger. W.)? Gelieve aan te duiden in onderstaande tabel: 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
magistraten 
 

X 

   

 
 
Geen. 
 

4. Hoeveel keer werden de (in art. 770§3 Ger. W. bedoelde) inlichtingen en het (in art. 770 §4 Ger. W. bedoelde) proces-verbaal van verhoor in 
aanmerking genomen: 
 

- in een tuchtprocedure? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal  
 

x 
   

 
 

- bij de periodieke evaluatie van de magistraat? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

x 
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- in het kader van een benoemings- of aanwijzingsprocedure?  
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

x 
   

 
 
 

 
5. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 

 
Neen 
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HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN  

 
 
Momenteel nog niet van toepassing. 
 
 
Zie in bijlage het verslag vanwege het directiecomité (de “moniteur”) voor het jaar 2021 waarbij wordt ingegaan op wat werd gerealiseerd, rekening 
houdende met de voor 2021 gestelde doelstellingen. 
 
  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/de-antwerpse-moniteur-overzicht-2021.pdf


 
- 53 - 

HOOFDSTUK 9: HET KWALITEITSBELEID 

 

Nationaal:  
 
1. Werken de hoven en rechtbanken met een kwaliteitsmodel?  

 
Zo ja, licht toe. 
 
Het College van hoven en rechtbanken en zijn steundienst werken aan de invoering van een kwaliteitssysteem op nationaal niveau; op lokaal niveau 
is er nog geen sprake van een lokale versie van dit systeem, maar dit project is in volle ontwikkeling.  
 
In het kader van de wet van 14 februari 2014 en de actieplannen van het College (2018 & 2020) zal voor de Zetel een kwaliteitssysteem worden 
ingevoerd, dat tevens tot doel heeft een algemeen kwaliteitsbeleid toe te schrijven. Het is derhalve de bedoeling een geïntegreerd kader van 
kwaliteits-, interne controle- en (interne) auditmodellen in te voeren ter vervanging van de bestaande ex ante- controle- en toezichtsystemen van 
de uitvoerende macht. 
 
 
 
 

2. Welke initiatieven werden nationaal genomen (in voorkomend geval binnen de verschillende criteria van het kwaliteitsmodel) met het oog op een 
meer kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de hoven en rechtbanken? Bespreek de initiatieven en de resultaten. 
 
Het College van hoven en rechtbanken werkt aan de invoering van een kwaliteitssysteem waarvan interne controle en interne audit een integrerend 
deel zullen uitmaken. Dit systeem is gebaseerd op internationale wetenschappelijke normen en zal worden onderverdeeld in een tiental thema's 
die de managementmodules van een organisatie vormen. Deze managementmodules bestrijken alle aspecten van een organisatie: 
Organisatiebeheer : controleactiviteiten en risicobeheer, doelstellingen en procesbeheer, stakeholdermanagement, monitoring, 
organisatiestructuur, humanresourcesmanagement, organisatiecultuur, informatie en communicatie, financieel management, facilitymanagement, 
informatie- en communicatietechnologie.  
 
Het doel van een dergelijk systeem en de follow-up ervan zal de beheersmaturiteit van de rechterlijke organisatie vergroten. Het College van hoven 
en rechtbanken en de directiecomités zullen samenwerken om hun maturiteit op deze verschillende gebieden te ontwikkelen. De steundienst van 
het College van hoven en rechtbanken zal in dit verband een handleiding en diverse instrumenten ter beschikking stellen.  
Zoals werd voorgesteld tijdens de infosessie van het College op 20 november 2020, zijn de lopende initiatieven en de resultaten gekoppeld aan 
de verschillende deelthema’s van het kwaliteitsmodel dat we willen uitwerken, enerzijds opgenomen in het managementplan dat alle bijbehorende 
doelstellingen en projecten omvat, evenals in het personeelsplan van de steundienst. 
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Binnen uw entiteit: 
 

1. Welke initiatieven zijn er genomen om de kwaliteit en efficiëntie van uw entiteit te verbeteren?  
 
Ter zake kan worden verwezen naar het verslag inzake het vorige werkingsjaar vanwege het directiecomité (zie de “moniteur 2021”), en naar 
de visie, waarden en doelstellingen (met vooraf vermelding van de prioritaire doelstellingen) voor 2022, omstandig toegelicht eveneens in 
bijlage. 
 
Een uittreksel, inzake de prioritair gestelde doelstellingen: 
 
Er is heel veel werk aan de winkel, zoals hierna beschreven, verder bouwend op de doelstellingen van de vorige jaren. Om voldoende te focussen schuift de rechtbank 
alvast de volgende prioriteiten voor het kalenderjaar 2022 naar voor, uitgaande van een te beperkt personeelsbestand, en van een zo groot mogelijke responsiviteit 
ten aanzien van de maatschappelijke verwachtingen:  
 
(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 (en bijhorende BPM), en de talrijke hiermee verbonden 
projecten, ten behoeve van de eigen organisatie en van de rechtzoekende; 
 o werkt verder aan de ontwikkeling van een systeem van interne controle, en de opvolging ervan, en legt hierbij ook de link met de initiatieven ter zake van de 
steundienst van het College van Hoven en Rechtbanken;  
 
(2) Samen werken. De rechtbank: 
  
o heeft, na een slopende covid-tijd en gelet op de grote tekorten op de rechtbank, daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar medewerkers 
binnen de context van een zeer hoge werklast, waaronder ook voor de nieuwe medewerkers. We willen wel degelijk een warme rechtbank proberen te zijn;  
o werkt actief en gestructureerd aan een toename van het aantal kandidaten voor vacatures, bij de magistraten zowel als op de griffie;  
o streeft een kader na overeenkomstig de personeelsbehoeften, onder meer in de penale keten;  
o investeert in interne en externe overkoepelende structuren zoals de secties, het College van Hoven en Rechtbanken, de conferentie van Nederlandstalige 
rechtbanken van eerste aanleg en haar secties, enz.;  
 
(3)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”, bijv. het heroriënteren van de familierechtbank weg van het strijdmodel, verder ontwikkeling van de opvolgingskamers, verder uitwerken van 
het nieuwe onthaal, enz.;  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/de-antwerpse-moniteur-overzicht-2021.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/doelstellingen-2022.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/doelstellingen-2022.pdf
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o Werkt aan een innovatief zittingsmanagement waarbij de innovaties ten gevolge van covid zoals videozittingen en veralgemening van de fixaties op uur, worden 
bestendigd en verder uitgerold waar nuttig en zittingen zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd; o Heeft aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van de 
rechtspraak, bijv. door interne opleiding en opvolging. 
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HOOFDSTUK 10: INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 
1. Op welke wijze gebeurt de interne communicatie en de communicatie met de buitenwereld (persmagistraat, website,…)? 

 

 
a. Interne communicatie 

 

 Via welke kanalen communiceert u met collega's in uw rechtsgebied? 

 

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

E-mailing Ja   

Iudexnet Ja  https://intranet.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Antwerpen/REATPI_Antwerpen/SitePages/Home.aspx 

Virtueel overleg (via 
Teams, Webex, 
Skype,…) 

Ja  

Infosessies, 
opleidingen, … 

Ja   

Andere Ja  Via de Nieuwsbrieven van de Voorzitter en de Antwerpse moniteur 

 

 
b. Externe communicatie 

 

 Via welke kanalen communiceert u met de buitenwereld (burgers, media, ...)? 
 
 

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

Lokale pagina op de website van de 
hoven en rechtbanken 

Ja  
 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-
antwerpen 

Persbericht Ja   

Persconferentie Ja  Er is een goede, professionele, verstandhouding met de media 

Deelname aan events (jobbeurzen, 
lezingen, goed doel, …) 

Ja   
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Sociale media 

 Twitter 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

 YouTube 

 WhatsApp 

 
Ja  
Nee 
Ja  
Nee 
Ja  
Ja 

 
@reaAntwerpen 
- 
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 
- 
https://www.youtube.com/channel/UCqG-Zy_En_IHCo-ChiS6YtA 
De pers wordt via berichten op de hoogte gehouden van het einde 
van het beraad bij assisen 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCqG-Zy_En_IHCo-ChiS6YtA
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HOOFDSTUK 11: DE MAATREGELEN GENOMEN MET HET OOG OP DE HANDHAVING VAN DE 
TUCHT (MET INBEGRIP VAN DE TUCHTSTRAFFEN) EN DE INITIATIEVEN GENOMEN MET HET 
OOG OP DE INACHTNEMING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE DE DEONTOLOGIE)  

 

 

A. TUCHT 

RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG / ARBEIDSRECHTBANKEN / ONDERNEMINGSRECHTBANKEN / VOORZITTERS 
VREDERECHTERS EN RECHTERS IN POLITIERECHTBANKEN 

 

1. In het kader van een tuchtprocedure door de voorzitter of de hoofdgriffier in zijn hoedanigheid van tuchtoverheid (412 Ger.W.) genomen 
maatregelen: 

 
Hoedanigheid 

betrokkene tegen wie 

tuchtprocedure werd 

ingesteld 

Feiten die 
geleid hebben 
tot tuchtrecht-
elijke 
vervolging 

Datum of 
periode van 
die feiten 
 
 

 Aard belangrijkste 
tekortkoming: 
 • Deontologische fout in 
privéleven 
• Deontologische fout in 
professionele leven 
• Professionele 
tekortkoming 
• Strafrechtelijke misdrijf 

Datum 
instellen 
tuchtprocedu
re 

Werd een 
ordemaatregel 
genomen (406 
Ger.W.)? Zo ja 
welke ? 

Werd een  
lichte straf 
opgelegd ? 
(413, §2) Zo ja, 
welke? 

Werd de zaak bij de  
tuchtrechtbank 
aanhangig gemaakt? Zo 
ja, op welke basis: 
-  413, §2 en 420, §3 
(beroep tegen lichte straf 
- 413, §3 (feiten 
rechtvaardigen zware 
tuchtstraf) 
- 413, §6 (verzoek tot 
verschijning na 
ordemaatregel) 

Definitieve 
beslissing 
tuchtrechtbank of 
tuchtrechtbank in 
beroep en datum 
van die beslissing 

Magistraat 

 

- Inbreuken op 
de Strafwet 
 

9,10 en 
11/04/l 2021 

Strafrechtelijke misdrijf 
Deontologische fout in 
privéleven 

15/04/2021 Schorsing tot 
13/06/2021, 
zonder 
inhouding 
wedde 

 Art 413 § 6 Ger.W. Schorsing 
gedurende één 
maand met uitstel 
gedurende een 
periode van drie 
jaar 

Gerechtspersoneel  Art 404 
Ger.W.  

03/05/2021  Deontologische fout in 
privéleven  
  

03/05/2021    Blaam      

Gerechtspersoneel  Art 404 Ger.W  09/11/2021  Strafrechtelijk misdrijf  
  

09/11/2021  Schorsing,  
zonder 
inhouding 
wedde  
  

  Art 413 § 6 Ger.W.  
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2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 

-  

 

B. DEONTOLOGIE 
 

Welke initiatieven werden genomen met het oog op de inachtneming van de algemene beginselen inzake deontologie? 

 
Bij de nieuw benoemde magistraten en griffiers werd het volgen van opleiding inzake deontologie gestimuleerd. De griffie volgde eerder in grote 

getale op onze vraag de opleiding ter zake. 

Tevens werd in de nieuwsbrief regelmatig ingegaan op één of ander onderwerp ter zake via een specifieke rubriek. 

Incidenten worden aangegrepen om van te leren. 
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HOOFDSTUK 12: DE WERKING VAN DE AFDELINGEN 

 

Zijn er bijzonderheden te melden over de werking van de afdelingen, meer bepaald in verband met de onderwerpen die in de voorgaande 

hoofdstukken aan bod zijn komen en daar nog niet werden vermeld?  

 

Afdeling Antwerpen: 

Werklast 

De werklast op de correctionele afdeling ligt zeer hoog. Er is enerzijds de bijkomende werklast die volgt uit de Sky-dossiers, daarnaast wordt 

de werklast beïnvloed door de criminaliteit die het gevolg is van het grootstedelijk karakter van Antwerpen en de criminaliteit die verbonden is 

aan een wereldhaven  (drugsinvoer, smokkel, …). Het zijn vooral de grootschalige drugsdossiers en de dossiers omtrent de georganiseerde 

misdaad die een grote druk leggen op de correctionele zittingen. Er zijn te weinig magistraten en griffiers, waardoor het moeilijk wordt om een 

gezond evenwicht te vinden tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de behandeling van deze strafdossiers.  

Ditzelfde fenomeen doet zich voor vroeger in de keten bij de onderzoeksrechters, die geconfronteerd worden met jarenlange 

onderinvesteringen in politiediensten die op deze criminaliteitsfenomenen zouden moeten werken.  

Door de grootstedelijke problematiek en de kansarmoede, ligt de werkdruk bij de jeugdrechters zeer hoog. Zij hebben zeer veel jongeren 

onder hun hoede, waardoor dit continu een druk legt op de kwaliteit van de opvolging.  

 

JOK & DOK 

In Antwerpen wordt correctioneel volop geïnvesteerd in opvolgingskamers : de drugsopvolgingskamer (DOK) en de jongerenopvolgingskamer 

(JOK). Op de familierechtbank wordt er voor het komende jaar (2022) eveneens de implementatie van een opvolgingskamer voorzien. Door 

deze nauwe opvolging kan gewerkt worden aan eenmenselijker en kwaliteitsvollere justitie, en kan meer op maat gewerkt worden. 

Er is dringend nood aan een verdere uitbreiding van deze opvolgingskamers. Dit vraagt echter investeringen en een herorganisatie van de 

(forensische) hulpverlening en het justitiehuis. In principe zou elke jongere (tot en met 25 jaar) de kans moeten krijgen om te verschijnen voor 

een jongerenopvolgingskamer. Ook voor IFG-zaken zou een opvolgkamer een meerwaarde kunnen zijn.  
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Vlinderrechter 

Op burgerlijk gebied trachten we via het concept van de “Vlinderrechter” in gewone burgerlijke geschillen, maar vooral ook in bouwzaken 

meer oog te hebben voor verzoeningen en kortlopende procedures.  

 

Digitale zittingen 

De beslagzaken zijn gecentraliseerd in de afdeling Antwerpen en de beslagrechters houden hun zittingen digitaal. De advocaten en de 

rechtszoekenden hebben de mogelijkheid en de keuze om digitaal de zitting te volgen en aldus eventueel verplaatsingen te vermijden. 

 

Welzijnsonthaal 

 

De afdeling Antwerpen is voortrekker is van het Welzijnsonthaal Vlinderpaleis. Een samenwerking tussen CAW Antwerpen, de Balie van de 

provincie Antwerpen, de rechtbanken en parketten in het Vlinderpaleis, Karel de Grote Hogeschool en de stad Antwerpen. Het jaarverslag kan 

u hier downloaden. 

 

Afdeling Mechelen 

Binnen de afdeling Mechelen wordt er uiteraard gewerkt binnen de missie, visie en waarden van de Provinciale Rechtbank Antwerpen.  

Er werden binnen dit kader enkele initiatieven genomen, dewelke verder geconcretiseerd werden.   

 
Digitale zitting  
 

In overleg met de balie en het Openbaar Ministerie werd een proefproject rond de digitale zitting opgestart. Het is hierbij de bedoeling om tot 

een beter zittingsmanagement te komen enerzijds, maar ook een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Via een online-zittingsruimte 

wordt de mogelijkheid gecreëerd om voorafgaand aan de zitting bepaalde informatie, maar ook standpunten uit te wisselen. Door het invullen 

van een onlineformulier, dat voor alle partijen consulteerbaar is, kunnen afspraken omtrent het verder verloop van de procedure gemaakt 

worden. Op een vrij éénvoudige manier kunnen er op die manier digitaal uitstellen bekomen worden, een conclusiekalender bepaald worden 

of een pleitdatum met pleitduur bekomen worden. Zo nodig is zal er via dit formulier ook aangegeven kunnen worden of men op de 

inleidingszitting, al dan niet via videoconferentie, aanwezig moet zijn. Het project heeft de ambitie zowel bij de burgerlijke zittingen, als de 

correctionele zittingen gebruikt te worden. Een eerste proefperiode kon afgerond worden. Er wordt thans bekeken op welke manier de nodige 

praktische informatie kan verspreid worden, nu dit een belangrijk pijnpunt is. Verder blijft het ook wachten op de beschikbaarheid van een 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/2021_jaarverslagwelzijnsonthaalvlinderpaleis.pdf
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digitaal platform, wat ook een professionelere aanpak mogelijk zou maken. Er werd reeds een informatiefilmpje gemaakt. Dit werd reeds voor 

opmerkingen overgemaakt aan het OM.  

 

Project SAMEN 
 

Door de afdeling Mechelen wordt er aangesloten bij het project SAMEN van het OM, en werd er op die manier een SAMEN op zitting 

opgestart. Het is de bedoeling van dit project om de behandeling van correctionele zaken meer trajectmatig te bekijken. Dit wil zeggen dat er 

bij de behandeling van de zaak zal gekeken worden naar een al dan niet aanwezige onderliggende problematiek en naar de stappen dewelke 

in het verleden reeds gezet werden om aan deze problematiek te werken. Bij de beoordeling van de zaak wordt dit mee in overweging 

genomen bij de verdere beoordeling. Hiertoe werd het initiatief genomen om de bestaande DOK (drugsopvolgingskamer) uit te breiden. Heel 

concreet werden de nodige aanvragen gedaan voor financiële ondersteuning van de JOK (jongerenopvolgingskamer), in het bijzonder voor 

wat betreft de opvolging van Jongeren en het mogelijk maken van de nodige hulpverlening. Het is daarbij de bedoeling om tot een vluggere 

respons te kunnen komen.  

 

Cybercrime 
 

Ingevolge het zaakverdelingsreglement werd aan de afdeling Mechelen de bevoegdheid toebedeeld voor de strafzaken ‘Cybercrime’.  Er werd 

hiertoe een correctionele strafkamer ‘Cybercrime’ opgericht, waarbij het centraliseren van de nodige meer gespecialiseerde kennis wordt 

nagestreefd. Ook op het niveau van de onderzoeksrechters wordt verdere specialisatie nagestreefd. Er werd een collega aangeduid als 

referentiemagistraat voor onze afdeling én in de mogelijkheid wordt gesteld om deze specialisatie binnen onze afdeling verder uit te bouwen. 

Er werd daartoe ter ondersteuning ook een referendaris toegewezen. Concreet heeft dit reeds geleid tot een aantal gerechtelijke zoeken, 

dewelke een complex, grensoverschrijdend, maar ook grensverleggend karakter hebben.   

Er wordt rond de materie van de cybercrime ook nagestreefd om tot een kenniscentrum te komen. Hiertoe werd reeds concreet initiatief 

genomen om een aantal partners rond de tafel te brengen.  

 

Afdeling Turnhout 

De Drugsopvolgingskamer 

 In Turnhout werd in maart 2021 gestart met de drugsopvolgingskamer waarbij elke vrijdag van de maand op de zitting TC3 van 9.00 u tot 

10.00 u de zaken worden behandeld.  
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De dossiers worden voornamelijk voorafgaandelijk gescreend door het Openbaar Ministerie maar doorverwijzing van een reguliere zitting is 

eveneens mogelijk. De afdeling Turnhout heeft gekozen voor urinetesten die de beklaagden voor het begin van iedere zitting moeten afleggen. 

Het project werd grondig voorbereid en wordt steeds geëvalueerd in een stuurgroep.  

  

Project Samen 

In Turnhout wordt er ook aangesloten bij het project SAMEN van het OM, (proefproject PZ Neteland) en werd er op die manier sedert 1 oktober 

2021 een SAMEN op de zitting  TC 3 opgestart. Het is de bedoeling van dit project om de behandeling van correctionele zaken meer 

trajectmatig te bekijken. Dit wil zeggen dat er bij de behandeling van de zaak zal gekeken worden naar een al dan niet aanwezige 

onderliggende problematiek en naar de stappen dewelke in het verleden reeds gezet werden om aan deze problematiek te werken. Bij de 

beoordeling van de zaak wordt dit mee in overweging genomen.  Het is daarbij de bedoeling om korter op de bal te spelen en op een meer 

adequate wijze antwoord te bieden op veel voorkomende lokale criminaliteit.  

  

Internationale rechtshulpverzoeken 

In de afdeling Turnhout werden de passieve internationale overleveringsverzoeken en de passieve internationale rechtshulpverzoeken voor de 

hele provincie gecentraliseerd. 

Er werden in 2021 door de onderzoek kabinetten te Turnhout 134 Europese aanhoudingsbevelen op verzoek van het buitenland behandeld. In 

dezelfde periode werden 126 Europese onderzoeksbevelen ontvangen en in behandeling genomen. 

De onderzoeksrechters te Turnhout werken op dit vlak nauw samen met het IRC-team van het parket Antwerpen, afdeling Turnhout alsmede 

met de gespecialiseerde IRH-afdeling van de FGP Antwerpen.  

Periodiek wordt er tussen de verschillende betrokken instanties overleg gepleegd. 
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Over de afdelingen heen werkt de rechtbank met secties. 

Elke sectie stelde eveneens een jaarverslag op. Neem zeker ook kennis van deze verslagen, die dieper ingaan op de rechtspraak zelf. 

Burgerlijk – familiaal – correctioneel – onderzoek – jeugd – KBM – SURB  

 

 

De toelichting van de griffie kan u hier downloaden. 

 

 

 

Dank aan iedereen die een bijdrage leverde! 

 

Bart Willocx 

Voorzitter 

 

 

 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-sectie-burgerlijk.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-sectie-famililaal-2021.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-sectie-correctionele-2021.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-sectie-onderzoek-2021.docx
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-sectie-jeugd.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-kbm.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_antwerpen/prov/files/WV_2021/werkingsverslag-griffie-2021.docx

