
 
 

Vredegerechten Antwerpen 
 
Ingevolge K.B. van 29/3/2018 (BS 4/4/2018) gelden voor de regio Antwerpen vanaf 1 mei 2018 de nieuwe 
kantongrenzen zoals omschreven bij art. 29 van de wet van 25/12/2017 (BS 29/12/2017 – p. 116544 e.v.).  
 
Via volgende link komt u terecht op een hulpmiddel om het bevoegde kanton terug te vinden: 
http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm.  
 
Voor wat de stad Antwerpen betreft, vindt u op volgende link het stadsplan waarover een laag met de nieuwe 
kantongrenzen kan getrokken worden: https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen (voor 
opmerkingen omtrent deze stadslaag kan u terecht op het telefoonnummer van het secretariaat van de 
vredegerechten Antwerpen: 03.257.81.80). 

 

 
Gebiedsomschrijving gerechtelijke kantons binnen het arrondissement Antwerpen vanaf 1 mei 
2018 
 
 
Eerste kanton Antwerpen: 
 
Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de 
Brouwersvliet (onpare nummers), de Oude-Leeuwenrui (onpare nummers), de Ankerrui (onpare 
nummers), de Zwedenstraat (pare nummers), de Italiëlei (onpare nummers), de De Keyserlei (onpare 
nummers), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Gemeentestraat (onpare nummers), de 
Carnotstraat (onpare nummers), de Kerkstraat (onpare nummers), de Pothoekstraat 
(onpare nummers) en de Schijnpoortweg (onpare nummers) en het gedeelte van het grondgebied 
van de stad Antwerpen gelegen op de rechteroever van de Schelde ten noorden van een lijn die 
loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van de 
Brouwersvliet, doch behoudens (1) het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen 
grenzende aan de deelgemeente Merksem van de Stad Antwerpen en omsloten door het 
Straatsburgdok, Noorderlaan (pare nummers), Ekersesteenweg tot de A12, de A12 tot 
verkeersknooppunt met de E19, de E19 en behoudens (2) het gedeelte van het 
grondgebied van de stad Antwerpen tussen de A12 en de deelgemeente 
Ekeren van de Stad Antwerpen vormen het eerste gerechtelijk kanton 
Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
 
Tweede kanton Antwerpen: 
 
Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de 
Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, de 
Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, 
de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, 
de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de 
Hobokensevest tussen nrs. 9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het 
verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de 
Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, 
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de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de 
Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten 
Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat vormt het tweede gerechtelijk kanton 
Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Derde kanton Antwerpen: 
 
De deelgemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad 
Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 (deel 
Herbouvillekaai) en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en 
door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest (oneven nummers van 1 tot 53), de 
Desguinlei (onpare nummers vanaf 39 tot einde), de Jan Van Rijswijcklaan (pare nummers vanaf 162 
tot einde), de Boomsesteenweg (pare nummers tot aan de Jules Moretuslei), de Jules 
Moretuslei (vanaf Boomsesteenweg tot de Krijgsbaan), vervolgens de volledige Krijgsbaan en de Sint 
Bernardsesteenweg en vanaf de scheidingslijn van de deelgemeenten Wilrijk en Hoboken van de 
stad Antwerpen, met name vanaf de Van Praetstraat tot de Scheldekaaien 
vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het 
gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Vierde kanton Antwerpen: 
 
De deelgemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de 
stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei (onpare nummers), de 
Simonsstraat (onpare nummers), de Pelikaanstraat (onpare nummers), het Koningin Astridplein, de 
Gemeentestraat (pare nummers), de Carnotstraat (pare nummers), de Kerkstraat (pare nummers), 
de Pothoekstraat (pare nummers) en de Schijnpoortweg (pare nummers) vormen het vierde 
gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Vijfde kanton Antwerpen: 
 
De gemeente Zwijndrecht en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op 
de linkeroever van de Schelde en het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen 
(rechteroever) begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt 
van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de 
Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte 
Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de 
middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de 
middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de 
Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamse kaai, de Van der 
Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b 
van de Scheldekaaien en de nrs. 13b tot 25 van de Scheldekaaien vormen het vijfde gerechtelijk 
kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Zesde kanton Antwerpen: 
 
Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de 
Generaal Lemanstraat (onpare nummers) tot aan de grens met het district Berchem, de Desguinlei 
(pare nummers vanaf grens district Berchem tot aan grens met 2de kanton zijnde hoek Desguinlei-
Lange Elzenstraat), de Lange Elzenstraat (onpare nummers 103 tot einde), de Oudekerkstraat 
(onpare nummers), de Pyckestraat (onpare nummers), de Ballaarstraat (onpare nummers), de 
Isabella Brantstraat (onpare nummers), de Teichmannstraat (onpare nummers), de Aarschotstraat 



(onpare nummers), de Mechelsesteenweg (onpare nummers 3 tot en met einde – pare nummers 
128 tot en met einde), de Frankrijklei (onpare nummers vanaf de hoek met Mechelsesteenweg tot 
de hoek met De Keyserlei), de De Keyserlei (pare nummers vanaf hoek met Frankrijklei tot de hoek 
met Pelikaanstraat), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Simonsstraat (pare nummers) 
uitmondend in de Plantin en Moretuslei, de Plantin en Moretuslei (pare nummers) tot de grens met 
het district Berchem en de grens met district Borgerhout vormt het zesde gerechtelijk kanton 
Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Zevende kanton Antwerpen: 
 
De deelgemeente Wilrijk van de stad Antwerpen, uitgezonderd het gedeelte begrensd door de 
middellijn van de Jules Moretuslei tussen de Boomsesteenweg en de Krijgsbaan en de middellijn van 
de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg, het gedeelte van het grondgebied van de stad 
Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder 
door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de 
deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen, en het westelijke gedeelte van de deelgemeente 
Berchem, begrensd door de middellijn van de Singel vormen het zevende gerechtelijk kanton 
Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 
 
Kanton Merksem: 
 
De gemeenten Schoten, Wijnegem en de deelgemeente Merksem van de stad Antwerpen en het 
gebied langs Noorderlaan en omsloten door de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, 
de Ring en de Spoorlijn 12 Antwerpen – Lage Zwaluwe in het oosten (de grens met Merksem) en de 
A12 in het noorden (de wijk Rozemaai en het natuurgebied Oude Landen) vormen een gerechtelijk 
kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Merksem. 
 
Kanton Deurne: 
 
De gemeente Borsbeek en de deelgemeente Deurne van de stad Antwerpen vormen een 
gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Deurne. 
 
Kanton Boom: 
 
De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle vormen een gerechtelijk kanton; 
de zetel van het gerecht is gevestigd te Boom. 
 
Kanton Brasschaat: 
 
De gemeenten Brasschaat, Brecht en Schilde vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het 
gerecht is gevestigd te Brasschaat. 
 
Kanton Kapellen: 
 
De gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek,Wuustwezel en de deelgemeenten 
Berendrecht, Lillo, Ekeren en Zandvliet van de stad Antwerpen en het gedeelte ten noorden van de 
A12 dat grenst aan Ekeren vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is 
gevestigd te Kapellen. 
 
 
  



Kanton Kontich: 
 
De stad Mortsel, de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en het deel buiten de Singel 
van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen vormen een gerechtelijk kanton; de 
zetel van het gerecht is gevestigd te Kontich. 
 
Kanton Zandhoven: 
 
De gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel vormen een gerechtelijk kanton; 
de zetel van het gerecht is gevestigd te Zandhoven. 
 
Kanton Heist-op-den-Berg: 
 
De gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Putte, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het 
gerecht is gevestigd te Heist-op-den-Berg. 
 
Kanton Lier: 
 
De stad Lier, en de gemeenten Duffel, Nijlen, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het 
gerecht is gevestigd te Lier. 
 
Kanton Mechelen: 
 
De stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver vormen een gerechtelijk 
kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mechelen. 
 
Kanton Willebroek: 
 
De gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek vormen een gerechtelijk kanton; de zetel 
van het gerecht is gevestigd te Willebroek. 
 
Kanton Arendonk: 
 
De gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Dessel, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, vormen een 
gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Arendonk. 
 
Kanton Geel: 
 
De stad Geel, en de gemeente Kasterlee, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is 
gevestigd te Geel. 
 
Kanton Herentals: 
 
De stad Herentals, en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar, vormen een 
gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herentals. 
 
Kanton Hoogstraten: 
 
De stad Hoogstraten, en de gemeenten Beerse, Lille, Rijkevorsel, vormen een gerechtelijk kanton; de 
zetel van het gerecht is gevestigd te Hoogstraten. 
 



Kanton Mol: 
 
De gemeenten Balen, Meerhout, Mol, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is 
gevestigd te Mol. 
 
Kanton Turnhout: 
 
De stad Turnhout, en de gemeenten Merksplas,  Vosselaar, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel 
van het gerecht is gevestigd te Turnhout. 
 
Kanton Westerlo: 
 
De gemeenten Herselt, Hulshout, Laakdal, Westerlo, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van 
het gerecht is gevestigd te Westerlo. 
 

 

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 
december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te 
hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die 
inwerkingtredingen 

25 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons 
te hervormen 
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