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Geachte confraters, 
Geachte kandidaten, 

Hierbij bezorg ik u een kopie van een beschikking die de afdelingsvoorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 24 februari ver
leende. Ze regelt de zittingen tijdens de periode van 12 tot en met 18 april 2022. 

l 

Ik dank u voor de aandacht die u hieraan schenkt. 
\ 



Kabinet afdelingsvoorzitter 
rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

BESCHIKKING 

Wij, Luc Potargent, afdelingsvoorzitter van de afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen. 

Gelet op het bijzonder reglement van deze rechtbank. 

De hierna volgende aanpassing van de dienstregeling dringt zich op voor de periode van dinsdag 12 

april 2022 tot en met maandag 18 april 2022. 

Na het schriftelijk advies van de heer procureur des Konings en de heer hoofdgriffier te hebben 

ingewonnen. 

Beslissen als volgt : 

De dienstregeling van de onderzoeksrechters en jeugdrechters blijft ongewijzigd en maakt 

deel uit van een afzonderlijke dienstregeling. 

De dienstregeling van de raadkamer maakt deel uit van een afzonderlijke dienstregeling. 

De beslagrechter (ABel) zal zitting houden op donderdag 14 april 2022 (inleidingszitting) om 

09:30 uur in zaal E2, terwijl de dienstregeling voor wat de verzoekschriften betreft ongewijzigd 

blijft. 

De zittingen van de voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding (ABKg) zullen 

gehouden worden op dinsdag 12 april 2022 en donderdag 14 april 2022, telkens om 10:30 uur 

in zaal E4 en zullen voorgezeten worden door: 

• op dinsdag 12 april 2022: Natascha Claes 

• op donderdag 14 april 2022 : Natascha Claes 

Kamer AFlO zal zitting houden in familiezaken (alleen spoedeisende zaken - geen uitgestelde 

zaken) op dinsdag 12 april 2022 en donderdag 14 april 2022, telkens om 09:00 uur in zaal ES 

en zal voorgezeten worden door : 

• op dinsdag 12 april 2022: Jacques Mahieu 

• op donderdag 14 april 2022 : Jacques Mahieu 

met bijstand van Aïda Verstappen, referendaris. 
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De zaken welke ingeleid worden en uitgesteld worden door kamer AF10 zoals hoger vermeld 

in deze periode, zullen uitgesteld worden naar één van de zittingen van kamers AF3, AF8, AF9 

en AF10. 

Kamer ABS zal zitting houden in burgerlijke zaken (alleen spoedeisende zaken en mits 

voorafgaande toestemming Voorzitter/afdelingsvoorzitter) op dinsdag 12 april 2022 om 09:00 

uur in zaal E4. 

Deze kamer zal voorgezeten worden door: Natascha Claes. 

Kamer AFS zal zitting houden in hoger beroep inzake de wet op de bescherming van de 

persoon van de geesteszieke (wet van 26 juni 1990) op dinsdag 12 april 2022 om 14:00 uur in 

zaal ES. 

Kamer AFS zal collegiaal samengesteld zijn als volgt : 

• Jacques Mahieu 

• Natascha Claes 

• Geertrui Van Reusel 

Vervanging voorzitter, leiding afdeling Antwerpen en de dringende procedures op eenzijdig 

verzoekschrift (voorzitter) zullen behandeld worden op : 

o dinsdag 12 april 2022: Luc Potargent 

o woensdag 13 april 2022 : Luc Potargent 

o donderdag 14 april 2022 : Luc Potargent 

o vrijdag 15 april 2022: Luc Potargent 

Het bureau voor rechtsbijstand zal uitspraak doen ter terechtzitting van donderdag 14 april 

2022 om 09:00 uur in zaal E2 en zal voorgezeten worden door de dienstdoende beslagrechter. 

Kamer ACS zal zitting houden in correctionele zaken en houdt uitsluitend zitting in 

alleenzetelende correctionele zaken, uitgezonderd de verzoekschriften in collegiale zaken, 

zoals de verzoekschriften voorlopige invrijheidstelling voor wat betreft de zittingen van 

dinsdag 12 april 2022 en vrijdag 15 april 2022. Indien voor deze zittingen een collegiale 

samenstelling noodzakelijk is, zullen de dienstdoende magistraten binnen deze periode mee 

zetelen. 

o Zitting dinsdag 12 april 2022 Geertrui Van Reusel 

o Zitting vrijdag 15 april 2022 (alleen uitspraken of verzoekschriften voorlopige 

invrijheidstelling) Geertrui Van Reusel 

telkens om 09:00 uur in zaal Dl 

De zaken welke behandeld worden door de correctionele kamers ACl tot en met AC3 en 

welke uitgesteld worden naar de zitting van dinsdag 12 april 2022 zullen behandeld, en zo 

nodig hernomen worden, door kamer ACS, samengesteld zoals hoger vermeld. 

De zaken welke door kamer ACS samengesteld zoals hoger vermeld in deze periode uitgesteld 

worden naar een periode na 18 april 2022 zullen uitgesteld worden naar een zitting van één 

van de hiernavolgende kamers ACl tot en met AC10. 
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In geval van verwijzing van een kamer van één rechter naar een kamer met drie rechters, kan 

de kamer, indien nodig, onverwijld omgezet worden in een kamer met drie rechters; met het 

oog hierop houden de aangewezen magistraten zich ter beschikking voor de gehele duur van 

de zitting. 

Burgerlijke zaken, ook deze op verzoekschrift, mogen tijdens voormelde periode slechts 

ingeleid worden indien zij spoedeisend zijn en uitsluitend mits voorafgaande toelating 

verleend door de voorzitter/afdelingsvoorzitter. 

De zitting van de strafuitvoeringsrechtbank en de samenstelling zal in een aparte beschikking 

bepaald worden. 

Indien de noodwendigheden het zouden eisen kunnen er nog andere zittingen worden 

georganiseerd, mits toestemming van de voorzitter/afdelingsvoorzitter/dienstdoende 

voorzitter. 

Met uitzondering van de hierboven vermelde zittingen, zullen in de periode van dinsdag 12 

april 2022 tot en met m~andag 18 april 2022 geen andere kamers van onze rechtbank zitting 

houden. 

Aldus gegeven te Antwerpen op vierentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig. 

De afdelingsvoorzitter van de afdeling 'ntwerpen, 
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