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*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2018/10152]
Vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het
arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)
Beschikking 4/2018, Rep. Nr. 334
Voor deze beschikking werd rekening gehouden met :
- de wet van 15 juni 1935 op het gebruik in gerechtszaken
- de wet van 1 december tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, in het bijzonder
artikel 143/1 van deze wet
- de bepalingen van artikel 66, 1° & 2° van het gerechtelijk wetboek
- voor de vredegerechten :
- het advies ingewonnen bij de betrokken vrederechters van het arrondissement Antwerpen
- het advies van de stafhouders van de Orde van advocaten van Mechelen, Turnhout en Antwerpen
- voor de politierechtbank :
- het advies ingewonnen bij de Procureur des Konings van het arrondissement Antwerpen
De wijziging d.d. 15 januari 2018 betreft enkel de politierechtbank, afdeling Antwerpen
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I. Vredegerechten
Het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen, wordt vastgesteld als volgt :
• Artikel 1
Het aantal en de dagen van de gewone openbare zittingen van de vredegerechten van het arrondissement
Antwerpen worden, voor de periode van 1 september tot 30 juni (gerechtelijk jaar) vastgesteld zoals aangegeven in de
hierna onder artikel 4 vermelde tabel.
• Artikel 2
De gewone zittingen van de vredegerechten vatten aan op de in die tabel vermelde uren en duren drie uren of tot
uitputting van de rol.
De vredegerechten houden zitting op hun zetel :
vredegerecht Antwerpen 1

vredegerecht Brasschaat

vredegerecht Turnhout

vredegerecht Antwerpen 2

Hemelakkers, 65 - 67

Kasteelplein, 11

vredegerecht Antwerpen 3

2930 Brasschaat 03/651 67 25

2300 Turnhout 014/44 71 20

vredegerecht Antwerpen 4

vredegerecht Kapellen

vredegerecht Geel

vredegerecht Antwerpen 5

Dennenburgdreef, 8

Pas 255

vredegerecht Antwerpen 6

2950 Kapellen 03/664 61 73

2440 Geel 014/56 59 30

vredegerecht Antwerpen 7

vredegerecht Kontich

vredegerecht Hoogstraten

vredegerecht Antwerpen 9

Mechelsesteenweg, 83

Lindendreef, 59

Bolivarplaats 20 b 19

2550 Kontich 03/457 05 11

2320 Hoogstraten 03/340 29 50

2000 Antwerpen 03/257 81 24

vredegerecht Schilde

vredegerecht Lier

vredegerecht Antwerpen 8

Turnhoutsebaan, 202

Kruisbogenhofstraat, 24

Mechelsesteenweg, 83

2970 Schilde 03/380 09 70

2500 Lier 03/490 08 00

2550 Kontich 03/457 05 11

vredegerecht Zandhoven

vredegerecht Willebroek

vredegerecht Antwerpen 10

Amelbergastraat, 13

Kloosterstraat, 18

Maantjessteenweg, 133

2240 Zandhoven 03/484 32 85

2830 Willebroek 03/886 85 56

2170 Merksem 03/645 14 68

vredegerecht Arendonk

vredegerecht Herentals

vredegerecht Antwerpen 11

Hoge Mauw, 395

Belgiëlaan,29

Noorderlaan, 117

2370 Arendonk 014/68 97 10

2200 Herentals 014/21 25 34

2000 Antwerpen 03/641 68 20

vredegerecht Mol

vredegerecht Mechelen

vredegerecht Antwerpen 12

Molderdijk, 7

Voochtstraat, 7

Cogelsplein, 46

2400 Mol 014/34 70 11

2800 Mechelen 015 28 83 90

2100 Deurne 03/324 27 18

vredegerecht Westerlo

vredegerecht Heist-op-den-Berg

vredegerecht Boom

Bistplein 13

Kerkhofstraat, 2

Jozef V. Cleemputplein, 8

2260 Westerlo 014/54 44 18

2220 Heist-op-den-Berg 015 24 60 07

2850 Boom 03/888 00 07
• Artikel 3
De vrederechters kunnen, indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, op andere dagen buitengewone
openbare zittingen houden, zelfs op zon- en feestdagen, zowel in de voor- als namiddag, zelfs ten huize van de
vrederechter met open deuren.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de Vrederechters en de Rechters in de Politierechtbank worden
voorafgaand op de hoogte gebracht van buitengewone zittingen die worden gehouden.
• Artikel 4
Overzichtstabel van de wekelijkse openbare zittingen voor de maanden september tot en met juni (gerechtelijk jaar)
Vredegerecht

aanvang

Vredegerecht Antwerpen 1

woensdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Antwerpen 2

donderdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Antwerpen 3

maandagvoormiddag 09.30h
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Vredegerecht

aanvang

Vredegerecht Antwerpen 4

woensdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Antwerpen 5

dinsdagvoormiddag 10.00h

Vredegerecht Antwerpen 6

maandagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Antwerpen 7

dinsdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Antwerpen 8

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Antwerpen 9

donderdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Antwerpen 10

donderdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Antwerpen 11

dinsdagvoormiddag l0.00h

Vredegerecht Antwerpen 12

vrijdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Boom

donderdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Brasschaat

dinsdagnamiddag 14.00

Vredegerecht Kapellen

dinsdagvoormiddag 09.30h

Vredegerecht Kontich

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Schilde

dinsdagvoormiddag l0.00h

Vredegerecht Zandhoven

dinsdagnamiddag 14.00h

Vredegerecht Arendonk

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Mol

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Westerlo

woensdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Turnhout

dinsdagvoormiddag 09.00h, inleidingen
vrijdagvoormiddag 09.00h pleitzaken

Vredegerecht Herentals

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Geel

dinsdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Hoogstraten

woensdagvoormiddag l0.00h

Vredegerecht Mechelen

woensdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Heist o/d Berg

donderdagvoormiddag 09.00h

Vredegerecht Lier

dinsdagvoormiddag l0.00h

Vredegerecht Willebroek

maandagvoormiddag 09.00h

• Artikel 5
De vrederechter stelt alle andere ambtsverrichtingen zoals verzoeningszittingen, zittingen in raadkamer,
plaatsopnemingen, openbare verkopen, getuigenverhoren en andere vast op de door de vrederechter te bepalen dagen
en uren. De vakantiezittingen tijdens de maanden juli en augustus worden vastgesteld door de Voorzitter, en dit na
overleg met de vrederechters.
II. Politierechtbank
Het bijzonder reglement van de politierechtbank Arrondissement Antwerpen, afdelingen Antwerpen, Mechelen en
Turnhout, wordt vastgesteld als volgt :
• Artikel 1
Het aantal en de dagen van de gewone zittingen van de politierechtbank Antwerpen, afdelingen Antwerpen,
Mechelen en Turnhout, worden voor de periode van 1 september tot 30 juni (gerechtelijk jaar) vastgesteld zoals
aangegeven in de hierna onder de artikelen 6,7 en 8 vermelde tabellen.
• Artikel 2
De drie afdelingen van de politierechtbank houden zitting op hun respectieve zetels :
Afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/3, 2000 Antwerpen, tel : - burgerlijk 03/257.94.61 - correctioneel
03/257.94.33
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Afdeling Mechelen, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen, tel : 015/28.81.11
Afdeling Turnhout, Kasteelstraat 2, 2300 Turnhout, tel : 014/44.73.10
De gewone zittingen vatten aan om 9 uur in de voormiddag en duren drie uren of tot uitputting van de rol.
• Artikel 3
De rechters in de politierechtbank kunnen, indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, op andere dagen
buitengewone zittingen houden, zelfs op zon- en feestdagen, zowel in de voor- als namiddag. In zoverre het strafzaken
betreft, kan dit enkel na het advies van de Procureur des Konings te hebben ingewonnen.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de Vrederechters en de Rechters in de Politierechtbank worden
voorafgaand op de hoogte gebracht van buitengewone zittingen die worden gehouden.
• Artikel 4
Voor de burgerlijke zaken wordt in elke afdeling wekelijks één inleidingszitting gehouden, op de dagen zoals
aangegeven in de hierna vermelde tabellen. Deze zittingen vatten aan om 9 uur en duren drie uren of tot uitputting van
de rol.
Op de pleitkamers burgerlijk worden de zaken vastgesteld tegen een vast uur en met een bepaalde
behandelingsduur, tenzij geopteerd wordt voor de schriftelijke procedure overeenkomstig artikel 755 Ger.W.
Voor de strafzaken gebeuren de inleidingen op de kamer die gevat werd door het Openbaar Ministerie. Bij
ontstentenis hiervan op de eerste kamer van de respectieve afdeling, wat betreft de afdelingen Antwerpen en Mechelen
en op de vijfde kamer wat betreft de afdeling Turnhout.
In geval van rechtstreekse dagvaarding wordt het Openbaar Ministerie door de partij die de rechtstreekse
dagvaarding uitbrengt vooraf verwittigd van kamer, dag en uur van inleiding.
• Artikel 5
De vakantieregeling (maanden juli en augustus) wordt jaarlijks vastgesteld door de Voorzitter, en dit op voorstel
van de ondervoorzitter en na overleg met de rechters in de politierechtbank.
Wat betreft de strafzittingen is er voorafgaand overleg met het Openbaar Ministerie.
Indien de behoeften van de dienst het vereisen kan de Voorzitter deze regeling wijzigen.
Rechters kunnen m.b.t. hun dienstperiode tijdens de vakantie onderling andere regelingen treffen, na hiertoe de
toestemming van de Voorzitter te hebben bekomen en mits voorafgaande kennisgeving aan ondervoorzitter en de
griffie.
• Artikel 6
Overzichtstabel afdeling Antwerpen van de wekelijkse openbare zittingen voor de maanden september tot en met
juni :
Kamer Aard Dagen - uur - Inleiding - pleidooien
1

Straf Dinsdag -9 uur

2

Straf Donderdag -9 uur

3

Straf Woensdag -9 uur

4

Straf Woensdag -9 uur

5

Straf Vrijdag -9 uur

6

Straf Vrijdag - 9 uur

7

Straf Donderdag - 9 uur

8

Straf Donderdag - 9 uur

9

Straf Maandag - 9 uur

10 Straf Dinsdag - 9 uur
11 Straf Maandag - 9 uur
12 Straf Dinsdag - 9 uur
13 Burgerlijk donderdag - 9 uur - Pleidooien
14 Burgerlijk Vrijdag - 9 uur - Pleidooien
15 Burgerlijk maandag - 9 uur - Pleidooien
16 Burgerlijk Dinsdag - 9 uur - Pleidooien
17 Burgerlijk Woensdag - 9 uur - Pleidooien
18 Burgerlijk Dinsdag - 9 uur - Pleidooien
19 Burgerlijk Maandag - 9 uur - Pleidooien
20 Burgerlijk Donderdag - 9 uur - Pleidooien
21 Burgerlijk Vrijdag - 9 uur - Pleidooien
22 Burgerlijk Maandag - 9 uur - Pleidooien
23 Burgerlijk Woensdag - 9 uur- Pleidooien
24 Burgerlijk woensdag - 9 uur- Inleidingen
• Artikel 7
Overzichtstabel afdeling Mechelen van de wekelijkse openbare zittingen voor de maanden september tot en met
juni :
Kamer Aard Dagen - Inleiding - pleidooien
1

Straf Maandag - 9 uur

2

Straf Dinsdag - 9 uur
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Straf Donderdag - 9 uur
Burgerlijk Woensdag - 9 uur - Pleidooien
Burgerlijk Vrijdag - 9 uur - Inleidingen
• Artikel 8
Overzichtstabel afdeling Turnhout van de wekelijkse openbare zittingen voor de maanden september tot en met
juni :
Kamer Aard Dagen - inleiding - pleidooien
1 Burgerlijk Dinsdag - 9 uur - Inleidingen en pleidooien
2 Burgerlijk Dinsdag - 9 uur - Pleidooien
3 Burgerlijk Donderdag - 9 uur - Pleidooien
4 Burgerlijk Maandag - 9 uur - Pleidooien
5 Straf Maandag - 9 uur
6 Straf Woensdag - 9 uur
7 Straf Vrijdag - 9 uur
8 Straf Donderdag - 9 uur
III. Gemeenschappelijke bepalingen :
• Artikel 1
Het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone
zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk is, wat betreft de vredegerechten van het
arrondissement Antwerpen en de politierechtbank Antwerpen, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout,
ingevolge artikel 143/1 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
(zoals ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 21 maart 2014), niet langer van toepassing.
• Artikel 2
Voor wat betreft het uitoefenen van de rechtsmacht van de onderscheiden vredegerechten is het bijvoegsel bij het
gerechtelijk wetboek ″gebiedsomschrijving en zetel hoven en rechtbanken″ van toepassing. (Gerechtelijk wetboek
10 oktober 1967)
• Artikel 3
Voor wat betreft het uitoefenen van de rechtsmacht van de politierechtbank Antwerpen is het artikel 21 van KB van
14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken,
de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen van toepassing. Hierin is voorzien :
De politierechtbank Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld.
De eerste afdeling houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf
kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.
De tweede afdeling houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons
Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.
De derde afdeling houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons
Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.
Voor wat betreft de gebiedsomschrijving van de betreffende kantons wordt verwezen naar het bijvoegsel bij het
gerechtelijk wetboek ″gebiedsomschrijving en zetel hoven en rechtbanken″ (Gerechtelijk wetboek 10 oktober 1967)
De politierechtbank Antwerpen heeft geen zaakverdelingsreglement. Er werd geen enkele afdeling exclusief
bevoegd gemaakt voor bepaalde categorieën van zaken, noch burgerlijk, noch strafrechtelijk.
Bijzonder reglement d.d. 27 september 2014, in werking getreden op 27 september 2014,
gewijzigd bij beschikking dd. 15 januari 2015, in werking getreden op 1 maart 2015
gewijzigd bij beschikking dd. 26 juni 2015 in werking getreden op 1 september 2015
gewijzigd bij beschikking dd. 27 mei 2016 in werking getreden op 1 juni 2016
gewijzigd bij beschikking dd. 31 augustus 2017 om in werking te treden op 1 september 2017.
gewijzigd bij beschikking d.d. 15 januari 2018 om in werking te treden op 5 februari 2018.
Joëlle Colaes,

Koenraad Van Hoof,

Geert Van Nuffel,

Voorzitter.

Ondervoorzitter.

Hoofdgriffier.
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