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Geachte confraters, 
Geachte kandidaten, 

Hierbij bezorg ik u een kopie van een beschikking die de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg Antwerpen op 1 september verleende, tot aanpassing van 
het eerder meegedeelde nieuwe bij zond reglement van zijn rechtbank. 

U zult zien dat voor kamer TF4 voortaa niet alleen op maandag en donderdag in
geleid kan worden, maar ook op de eers en derde woensdag van de maand en op 
vrijdag. 

De bedoelde inlei · gszittingen van ka r TF4 vinden plaats in zaal G. 



RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN 

KABINET VAN DE VOORZITTER 

BESCHIKKING 

Wij, Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 

Gelet op het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en meer 
bepaald artikel 65 d.d. 24 augustus 2022. 

Overwegende dat de materie van voorheen Kamer TF5 (feitelijk- en wettelijk 
samenwonenden met minderjarige kinderen) gevoegd werd bij de materie van Kamer TF4 
(gehuwden met minderjarige kinderen). 

Overwegende dat de TF4 kamer thans zetelt op maandag, woensdag (beperkt tot week 1 en 
3), donderdag en vrijdag (art. 65 § 2 bijzonder reglement). 

De noodwendigheden van de dienst en de efficiënte verdeling van de inkomende zaken 
noodzaken dat niet enkel kan worden ingeleid op maandag en donderdag om 9u zoals actueel 
voorzien in artikel 65 §3, maar ook op de eerste en derde woensdag van de maand en op 
vrijdag. 

OM DEZE REDENEN 

Passen artikel 65, § 2 van het bijzonder reglement aan als volgt: 

"De Kamer TF3 ... 

De kamer TF4 zetelt op maandag, woensdag (leen 3de woensdag van de maand), donderdag 
en vrijdag om 09.00 uur. 
De TF4 zetelt telkens in week 1 - week 2- week 3 en week 4. Enkel indien er een zitting wegvalt 
om wille van een feestdag zal er zitting gehouden worden in week 5. 

Passen artikel 65, § 3 van het bijzonder reglement aan als volgt: 

Inleidingen op deze kamers gebeuren: 

-( ... ) 
-voor de materie vermeld onder 1 §b op de zitting van de kamer TF4 op maandag, op 
woensdag (enkel op de eerste en derde woensdag van de maand) op donderdag en vrijdag, 
telkens om 9u. 

Jan
Kopie



Aldus gegeven in Ons kabinet in het gerechtsgebouw te Antwerpen op twaalf september 
tweeduizend tweeëntwintig. 

De vo_2 ·uer van de rechtbank, 

1 

B\lillocx. 
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