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HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 

1. Vul onderstaande tabellen in  

 
Jaar T (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)  

11 10 91% 0 0 10 91% 

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

       

3 Gerechtelijk attachés        

4 Gerechtelijk stagiairs        

5 Referendarissen 2 1  1  0 0 

6 Beheersprofielen        

7 Griffiers  11 10,47 95,15% 0 0,09 10,38 94,36% 

8 Ander gerechtspersoneel 16 8,97 56,06% 0.63 0,68 8,29 51,83% 

 

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 
Raadsheren in sociale 
zaken 

96 79,61 
 

82,97 
 

 0,77 78,84 82,15 
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Jaar T-1 (2020) 
 
Idem tabellen Jaar T 
 

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)  

11 9,75 88,37 0 0 9,75 88,37 

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

       

3 Gerechtelijk attachés        

4 Gerechtelijk stagiairs        

5 Referendarissen        

6 Beheersprofielen        

7 Griffiers  11 9,33 84,82% 0 0,46 8,87 80,62% 

8 Ander gerechtspersoneel 16 7,69 48,06% 0 0,16 7,53 47,08% 

 

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 
Raadsheren in sociale 
zaken 

96 78,79 
 

  1,65 77,14 80,35 
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Jaar T-2 (2019) 
 
Idem tabellen jaar T 
 

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)  

11 8,5 77,27 0 0 8,5 77,27 

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

       

3 Gerechtelijk attachés        

4 Gerechtelijk stagiairs        

5 Referendarissen        

6 Beheersprofielen        

7 Griffiers  11 8,5 77,27% 0 0,91 7,59 68,99% 

8 Ander gerechtspersoneel 16 7,8 48,75% 1 0.25 7,55 47,21% 

 

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 
Raadsheren in sociale 
zaken 

96 86,5 90,10  0,50 86 89,58 
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2. Zijn er nog andere belangrijke onbeschikbaarheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  

 
Neen. 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  

 
2.1. In toepassing van art. 101, §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden magistraten van het arbeidshof verplicht ingeschakeld in de gespecialiseerde correctionele 
kamer van het hof van beroep Gent. 
 
Raadsheer Sara Sablon zetelt in die hoedanigheid de eerste donderdag (voor- en namiddag) van de maand en raadsheer Yves Werbrouck de derde donderdag (voor- 
en namiddag) van de maand. Kamervoorzitter Bruno Lietaert, met als plaatsvervanger kamervoorzitter Jan Herman, is ingeschakeld, zo nodig, de tweede 
woensdagvoormiddag van de maand. 
 
Zij dragen aldus bij tot de output van de 3de gespecialiseerde correctionele kamer van het hof van beroep Gent. De statistieken van die 3de correctionele kamer 
worden echter niet vertaald in de jaarstatistiek van het arbeidshof Gent, doch wel in die van het hof van beroep Gent, ofschoon de magistraten in het arbeidshof 
Gent de redactie van een groot aantal arresten in sociaal strafrecht volledig voor hun rekening nemen. Vaak gaat het om zeer moeilijke dossiers (detacheringsfraude, 
met meerdere kartons). 
 
2.2. Ook past het aan te stippen dat 2 magistraten (kamervoorzitter Marijke Demedts en raadsheer Sara Sablon) te Brussel zetelen als voorzitter van de 
Nederlandstalige Kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (zie artikel 144 ZIV-Wet 1994).  
 
Die betwistingen met een hoge techniciteit hebben in hoofdzaak betrekking op de toepassing van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen door de 
zorgverlener (in essentie het opstellen van documenten voor niet-uitgevoerde of niet-conforme verstrekkingen en het voorschrijven van overbodige of onnodig dure 
verstrekkingen (zie artikel 73bis ZIV-Wet 1994)). 
 
Ook deze werklast wordt niet weerhouden in de jaarstatistiek van het arbeidshof Gent, en al evenmin in de werklastmeting. De moeilijkheidsgraad van die dossiers 
kan het best vergeleken worden met zaken van zware bediendencontracten. 
 
2.3. Sedert 2020 verlenen 2 magistraten van het arbeidshof Gent (raadsheer Bernard Degraeve en raadsheer Marc Compernolle) vrijwillig, a rato van 2 zittingen per 
maand, bijstand aan het arbeidshof Brussel, dat kampt met een structurele gerechtelijke achterstand en een ontoereikend personeelskader. Daarnaast namen nog 
andere collega’s sporadisch een zitting voor hun rekening ter ondersteuning van het arbeidshof Brussel. Ook die cijfers worden niet vertaald in de jaarstatistiek van 
het arbeidshof Gent, noch werklastmeting, en al evenmin in diens werklastmeting wel in die van het arbeidshof Brussel (zie infra). 
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2.4. Om hun rechtsprekende taken naar best vermogen uit te voeren, volgen de magistraten en griffiers geregeld opleidingen. De betrokken magistraten of griffiers 
moeten daarbij normaliter niet worden vervangen voor zittingen (in de regel volgen zij geen opleidingssessies op een dag waarop zij normaal zitting hebben). Zij 
moeten hun gewone zittingen verder voorbereiden of het werk dat eruit voortspruit, verrichten, ongeacht het feit dat zij een opleiding volgen of geven. Dit gegeven 
dient meegenomen voor de beoordeling van de werklast. 
 
2.5. De beroepsmagistraten van het arbeidshof Gent worden daarnaast geregeld belast met taken als lesgever (opleidingen) of met de uitvoering van bijkomende 
opdrachten in het kader van commissies of werkgroepen (waarvoor de aanduiding en benoeming gebeurde met toepassing van artikel 292 e.v. Ger.W.), zoals in: 
 het College van Hoven en Rechtbanken (de eerste voorzitter) 
 de Conferentie van Hoven van Beroep en de Arbeidshoven (de eerste voorzitter) 
 de Adviesraad van de Magistratuur (Wet 8 maart 1999) (1 werkend lid en 1 plaatsvervangend lid) 
 (assessor in) de niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank (art. 409 Ger.W.) (1 lid) 
 de Hoge Raad voor de Justitie (1 lid) 
 de gebouwencommissies van Justitie voor respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen (de eerste voorzitter) 
 de Nederlandstalige Kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (art. 144 ZIV-Wet 14 juli 1994) (2 leden) 
 het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding als spreker tijdens of voorzitter van een opleidingssessie. 
 
2.6. Ten slotte publiceren magistraten ook artikelen in juridische tijdschriften of brengen zij als (deel)auteur boekwerk uit. Daarnaast wordt in het kader van de 
vergaderingen van de beroepsmagistraten verwacht dat zij nieuwe wetgeving samenvatten en die toelichten. 
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HOOFDSTUK 2: LOGISTIEKE MIDDELEN  
 
Het arbeidshof Gent heeft 2 afdelingen. 
 
De afdeling Gent is gevestigd in de Savaanstraat 11/201, AC Kouterpoort, in een deel van de tweede en een deel van de derde verdieping. De Regie der gebouwen 
heeft in 2021 dit gebouw aangekocht. Naast het parket-generaal bij het hof van beroep Gent en het auditoraat-generaal bij het arbeidshof Gent, vinden ook o.m. 
volgende diensten hier een onderkomen: de Regie der Gebouwen (die het voorzitterschap van de beheerraad van het gebouw waarneemt), de FOD Binnenlandse 
Zaken, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de diensten AD Toezicht op het Welzijn op het Werk en Toezicht op de Sociale 
Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor Ziekte- Invaliditeitsverzekering. 
 
Alle diensten van het arbeidshof zijn ondergebracht op de 2de (ook de zittingszalen) en de 3de verdieping. 
 
De afdeling Brugge is gevestigd in het gerechtsgebouw, Kazernevest 3, waar ook de meeste andere gerechtelijke diensten van het arrondissement Brugge 
(assisenhof, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbank, vredegerechten, politierechtbank, parket, arbeidsauditoraat, griffies, dienst 
slachtofferhulp, etc.) gevestigd zijn. Het gebouw behoort eveneens toe aan de Regie der gebouwen. 
 
Alle diensten van het arbeidshof, met uitzondering van de (gedeelde) zittingzalen, die zich op de 1ste verdieping bevinden, zijn gecentraliseerd op de 2de en 3de 
verdieping.  
 
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)?  
 
Over het geheel genomen zijn, in beide afdelingen, de lokalen wat functionaliteit, beveiliging, onderhoud, netheid, uitrusting, signalisatie e.d. geschikt 
voor de uitoefening van de justitie. 
 
Zo nee, beschrijf de problemen. 
 
Volgende minpunten kunnen worden aangestipt: 
 De liften en trappenhallen in het gerechtsgebouw Brugge zijn, in het deel waar het arbeidshof Gent is ondergebracht, niet geschikt voor een evacuatie 

via klassieke brancard op wielen i.g.v. daar nood toe is, zoals we spijtig genoeg (maar gelukkig met goede afloop) recent mochten vaststellen. Ook 
evacuatie met een brandladder via een raam is er niet mogelijk bij gebrek aan grote opendraaiende ramen. Voorlopige richtlijnen dienen ten 
spoedigste uitgevaardigd en op korte termijn dient een definitieve oplossing gevonden in de Beheerraad van het gebouw, in samenspraak met de 
Regie der Gebouwen, de dienst Infrastructuur van de FOD Justitie, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en zo mogelijk de 
brandweer. 
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 Rolstoelpatiënten kunnen zich vanuit de Savaanstraat te Gent slechts een toegang tot het gebouw verschaffen met de hulp van derden, aangezien de 
gelijkvloerse glazen toegangsdeuren manueel moeten worden bediend. De liften zijn perfect bruikbaar, hoewel de schuifdeuren vrij snel dichtgaan 
(vernieuwing van alle liften wordt door de Regie der Gebouwen al jaren in het vooruitzicht gesteld). In de ondergrondse publieke parking zijn er ruime 
gereserveerde plaatsen voor personen met een handicap en zijn er liften, evenwel aan de kant Ketelvest. 

 Het gerechtsgebouw Kazernevest te Brugge heeft al jaren nood aan een volledige renovatie. De middelen van de Regie der gebouwen krimpen jaar na 
jaar. Dit wordt ook door de eerste voorzitter gesignaleerd in het kader van het luik “ welzijn op het werk”. 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 
Beide afdelingen van het arbeidshof ressorteren onder de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk van het rechtsgebied van het hof van 
beroep en het arbeidshof Gent. Die dienst implementeert de wetgeving over het welzijn op het werk, inbegrepen een evacuatieoefening. 
 
Er is een preventieadviseur (dhr. Alex Van Durme), met wie de eerste voorzitter in de afdeling Gent geregeld overleg voert. De preventieadviseur maakt in 
de regel een uitvoerig jaarlijks rapport op met de tekortkomingen die werden vastgesteld in verband met wettelijke reglementaire bepalingen en 
aanbevelingen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk.  
 
Het noodplan, uitgeschreven en verspreid op 3 juni 2013, bekwam ook in 2021 een update. 
 
Jaarlijks wordt er normaliter een volledige (onaangekondigde) evacuatieoefening van het gebouw voorbereid en georganiseerd door de Regie der 
gebouwen in samenspraak met de bezettende diensten van het AC Kouterpoort. In 2021 vond deze plaats op 27 oktober. 
 
In de afdeling Brugge is de toepassing van de welzijnswetgeving de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gebouwbeheerder, de her Wim De Backer, 
afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Het noodplan uitgeschreven op 12/06/2013 (update 09/09/2017) is nog steeds in 
voege. 
 
In het ressort van het hof van beroep en het arbeidshof Gent is er een Basisoverlegcomité (BOC) waarin het overleg betreffende de 
personeelsaangelegenheden plaats grijpt tussen de overheid en de representatieve werknemersorganisaties die het personeel vertegenwoordigen. 
 
De verslagen van dit comité worden steeds geplaatst op een gedeelde netwerkmap en de nodige aanbevelingen worden stipt opgevolgd.  
 

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

In de afdeling Gent, wanneer het arbeidshof zitting houdt, worden publiek en rechtszoekenden op de tweede verdieping geholpen door een 
onthaalmedewerker van de griffie (op de gelijkvloerse verdieping is er enkel een signalisatietotem ter hoogte van de liften). Buiten de zittingsuren is het 
publiek aangewezen op een adequate signalisatie, verwijzend naar de griffie, waar de onthaalbalie steeds bemand is tijdens de openingsuren. 
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In de afdeling Brugge is er een centrale onthaalbalie op de gelijkvloerse verdieping in de hal voorbij de inkom.  
Deze is bemand met gekwalificeerd onthaalpersoneel ten dienste van alle rechtsinstanties. In de afdeling Brugge kreeg het onthaalpersoneel een 
opleiding. 
 
Daarnaast werd in 2021 een werkgroep opgericht, bestaande uit afdelingsvoorzitter Wim De Backer en vertegenwoordigers van CAW Noord-West-
Vlaanderen, het Justitiehuis en de balie West-Vlaanderen, met het oog op het installeren van een juridisch-multidisciplinair loket, met als hoofdbedoeling 
alle mogelijke rechtszoekenden die vragen (zowel juridisch als ook psychologisch, sociaal,….) hebben of bijstand willen, al in het gerechtsgebouw zelf 
duidelijke info te geven. 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  

Géén 
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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. 

Arbeidshof 

 
 
 

*Art. 19, wet van 18/02/2014 - invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 
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2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar T. 

 

Zie het bijzonder reglement voor het arbeidshof (beschikking van de eerste voorzitter van 10 juni 2021 m.i.v. 1 september 2021). 

 
 

AFDELING GENT 

Behalve in de negende kamer (10 uur) en de zevende kamer (15 uur), vingen alle zittingen aan om 14 uur. Zij vonden plaats in het gerechtsgebouw, 

Savaanstraat 11/201, Gent. 
 

EERSTE KAMER 

Artikel 579 Ger.W. - arbeidsongevallen en beroepsziekten 
Artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
Artikel 29 van de Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het 
statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en 
de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme 

Zittingen: 1° en 3° donderdag  
 3° vrijdag 
 
Inleidingen: 1° donderdag 

 
TWEEDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° Ger.W. en artikel 578, 27° (tekst 
Vlaams Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 
Artikel 587bis en 587septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten 
aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 1° maandag voor arbeiders 
 2° maandag voor bedienden 
 
Inleidingen: 1° maandag voor arbeiders 
 2° maandag voor bedienden 

 

 
DERDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° en artikel 578, 27° (tekst Vlaams 
Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 

Zittingen: 2° woensdag voor arbeiders 
 4° woensdag voor bedienden 
 
Inleidingen: in de tweede kamer  
 m.b.t. art. 578 
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Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten 
aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

 
VIERDE KAMER 

Artikel 578bis Ger.W. - aanvullende pensioenen 
Artikel 581 Ger.W. - sociaal statuut zelfstandigen, bijdragen en uitkeringen 
Artikel 583 - Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 
Artikel 587bis, 2° t.e.m. 4° Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 
Geschillen genoemd in TITEL XIII - Aard van de arbeidsrelaties - van de 
Programmawet (I) van 27 december 2006 
Artikel 39 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake 
sociale zekerheid - betwistingen van beslissingen van de Commissie voor 
vrijstelling van bijdragen 

Zittingen: 1° vrijdag (de maanden september, november, januari, 
maart, mei en juni) 
 
Inleidingen: 1° vrijdag 
 

 
VIJFDE KAMER 

Artikel 578,27° Ger.W. (tekst Vlaams Gewest) 
Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdragen en 
uitkeringen 
Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - 
compensatievergoedingen onthaalouder 
Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 
Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 
Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstencheques) 
Artikel 582.15° Ger.W. (Vlaamse Gemeenschap) – lokale diensteneconomie 
Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandigen) 
Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

 

Zittingen: 1° vrijdag  

Inleidingen: in de zesde kamer 
 

  
ZESDE KAMER 

Artikel 578,27° Ger.W. (tekst Vlaams Gewest) 
Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers  
Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - 
compensatievergoedingen onthaalouder 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag  

Inleidingen: 1° maandag 

 



 
- 13 - 

Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 
Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 
Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstencheques) 
Artikel 582.15° Ger.W. (Vlaamse Gemeenschap) – lokale diensteneconomie 
Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandigen) 
Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

 
ZEVENDE KAMER 

Artikel 582.1° en 2° Ger.W. - tegemoetkomingen voor en sociale reclassering 
van gehandicapten 
 

Zittingen: 1° vrijdag (de maanden september, november, januari, 
maart, mei en juni) 
 
Inleidingen: 1° vrijdag  

 
 

ACHTSTE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° en artikel 578, 27° (tekst Vlaams 
Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 
Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten 
aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° vrijdag  
 voor arbeiders en bedienden 
 
Inleidingen: in de tweede kamer  
 (m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 

 
NEGENDE KAMER 

Artikel 578, 14° Ger.W. - collectieve schuldenregeling 
 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag 

Inleidingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag 
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AFDELING BRUGGE 

Behalve in de negende kamer (10 uur) en de zevende kamer (15 uur), vingen alle zittingen aan om 14 uur. Zij vonden plaats in het rechtsgebouw, Kazernevest 

3, Brugge. 
 

EERSTE KAMER 

Artikel 579 Ger.W. - arbeidsongevallen en beroepsziekten 
Artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
Artikel 29 van de Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het 
statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en 
de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme 

Zittingen: 2° en 4° donderdag 
Inleidingen: 2° donderdag 

 
TWEEDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° en artikel 578, 27° (tekst Vlaams 
Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 
Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten 
aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 3° maandag voor arbeiders 
 4° maandag voor bedienden 
Inleidingen: in de derde kamer  

(m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 
 

 
DERDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° Ger.W. en artikel 578, 27° (tekst 
Vlaams Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 
Artikel 587bis en 587septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere 
wetten aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 

Zittingen: 1° woensdag voor arbeiders 
 3° woensdag voor bedienden 
 
Inleidingen: 1° woensdag voor arbeiders 
 3° woensdag voor bedienden 
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Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

VIERDE KAMER 

Artikel 578bis Ger.W. - aanvullende pensioenen 
Artikel 581 Ger.W. - sociaal statuut zelfstandigen, bijdragen en uitkeringen 
Artikel 583 - Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 
Artikel 587bis, 2° t.e.m. 4° Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 
Geschillen genoemd in TITEL XIII - Aard van de arbeidsrelaties - van de 
Programmawet (I) van 27 december 2006 
Artikel 39 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake 
sociale zekerheid - betwistingen van beslissingen van de Commissie voor 
vrijstelling van bijdragen 

Zittingen: 2° dinsdag (de maanden september, november, januari, 
maart, mei en juni) 
 
Inleidingen: 2° dinsdag 
 

 
VIJFDE KAMER 

Artikel 578,27° Ger.W. (tekst Vlaams Gewest) 
Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdragen en 
uitkeringen 
Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - 
compensatievergoedingen onthaalouder 
Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 
Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 
Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstencheques) 
Artikel 582.15° Ger.W. (Vlaamse Gemeenschap) – lokale diensteneconomie 
Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandigen) 
Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

Zittingen: 4° vrijdag  

 

Inleidingen: in de zesde kamer 
 

  
ZESDE KAMER 

Artikel 578,27° Ger.W. (tekst Vlaams Gewest) 
Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdragen en 
uitkeringen 
Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - 
compensatievergoedingen onthaalouder 
Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 
Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 
Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstencheques) 
Artikel 582.15° Ger.W. (Vlaamse Gemeenschap) – lokale diensteneconomie 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° donderdag  

Inleidingen: 2° donderdag 
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Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandigen) 
Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

 
ZEVENDE KAMER 

Artikel 582.1° en 2° Ger.W. - tegemoetkomingen voor en sociale reclassering 
van gehandicapten 
Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht bedienden, aanvullende pensioenen incluis 
(uitgezonderd artikel 578.14°) 
Geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere 
wetten aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd 
De geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel. 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° dinsdag (de maanden september, november, januari, 
maart, mei en juni) 
  
Inleidingen: 2° dinsdag  

 

 
ACHTSTE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aanvullende 
pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14° en artikel 578, 27° (tekst Vlaams 
Gewest) 
Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 13° Ger.W. - sociale verkiezingen en 
Europese ondernemingsraden 
Artikel 582.15° Ger.W. (Federaal) – HR Rail – sociale verkiezingen 
Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissingen in eerste 
aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 
Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 3° vrijdag  
 voor bedienden en arbeiders 
Inleidingen: in de derde kamer  
 (m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 

 
NEGENDE KAMER 

Artikel 578, 14° Ger.W. - collectieve schuldenregeling 
 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° vrijdag 

Inleidingen: 1°, 2°, 3° en 4° vrijdag 
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GESPECIALISEERDE CORRECTIONELE KAMER HOF VAN BEROEP GENT 
DERDE CORRECTIONELE KAMER (SOCIAAL STRAFRECHT) 

Beschikking van de eerste voorzitter van het arbeidshof Gent houdende de aanwijzing van 3 magistraten in het arbeidshof Gent (en hun 

plaatsvervangers) om aanvullend in het hof van beroep Gent te zetelen (cf. artikel 113ter Ger.W.). 

Zittingen : 1° donderdag (voor- en namiddag) 

  2° woensdag (voormiddag) 

  3° donderdag (voor- en namiddag)   
 

 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Géén 
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HOOFDSTUK 4: OVERLEGSTRUCTUREN 
 

Arbeidshof 
 
1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen de entiteit). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intern 
 
 
 
 
 

Deelname Frequentie 

Algemene vergadering:  
De algemene vergadering komt telkens samen in de gevallen voorzien door artikel 340, § 
2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Bijeenroeping wanneer de wet dit voorziet (cf. art. 
340 Ger.W.). 

Vergaderingen van het directiecomité: 
Overleg en beslissingen nemen inzake het beheer van het rechtscollege 

7 a 8 maal per jaar 

Vergadering beroepsmagistraten 
De beroepsmagistraten komen onder voorzitterschap van de eerste voorzitter en in 
aanwezigheid van de hoofdgriffier 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. 

7 a 8 maal per jaar 

Vergadering griffiers 
De griffiers komen onder voorzitterschap van de hoofdgriffier regelmatig samen voor het 
bespreken van de dienstregeling, de implementering en het uittekenen van nieuwe 
werkprocessen n.a.v. nieuwe of gewijzigde wetgeving en andere aangelegenheden die 
een rechtstreekse impact hebben op het functioneren van de griffiers, de 
personeelsleden en de griffies. 

3 a 4 maal per jaar 

Raadsheren in sociale zaken 
Individuele contacten en informeel middels de opgerichte vereniging van magistraten van 
het arbeidshof Gent (VMAG) met als doel de contacten en de cohesie tussen 
beroepsmagistraten en lekenrechters te bevorderen. 

4 maal per jaar 

Werkgroep taal  
Doel: heldere, begrijpelijke taal gebruiken in de beslissingen en communicaties 
Werkgroep procedure  
Doel: implementatie van nieuwe procedures en/of herzien van bestaande procedures 

 

Individueel overleg 
Informeel overleg tussen de eerste voorzitter en de beroepsmagistraten of de 
hoofdgriffier. 
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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 de arbeidsrechtbank: 
Mogelijkheid tot intervisie, tot het onderzoeken en het zoveel mogelijk op elkaar 
afstemmen van gemeenschappelijke en individuele problemen, tot stellingnames en tot 
het maken van afspraken (rechterlijke organisatie, werkingsverslagen, de referendaris 
van het ressort, zijn detachering, jaarlijks aanduiden van rechters die willen zetelen in de 
gespecialiseerde correctionele kamer van de rechtbanken van eerste aanleg, 
vormingslessen, de deontologie en tucht, de procedurevraagstukken, de rechtspraak, de 
nieuwe wetgeving, digitaal (samen)werken e.d.) 

Sporadisch, op initiatief van de eerste voorzitter 
en/of op initiatief van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank 

College van de hoven en rechtbanken: 
- permanent orgaan HRM 
- Sectorcomité III RO + onderhandelingscomité voor de griffiers, de referendarissen en 
de parketjuristen 
- Collegevergaderingen 
- vergaderingen met de steundienst (als referentmagistraat HRM) 

Wekelijks (de eerste voorzitter is lid van het CHR), 
ofwel fysiek ofwel via videoconferentie (opvolging) + 
alle vergaderingen (via videoconferentie) met BU 
HRM 

Adviesraad voor de magistratuur 
Het arbeidshof heeft 2 verkozen leden, beroepsmagistraten, in de ARM 

Zes wekelijks + 
Om de 14 dagen in de werkgroepen (raadsheer 
Sablon neemt het voortouw in de werkgroep “sociaal 
statuut van de magistratuur”) 

Raad van Hoofdgriffiers 
Samenstelling: 2 hoofdgriffiers per soort entiteit en telkens 1 F en 1 N per entiteit.  
De hoofdgriffier van het arbeidshof Gent vertegenwoordigt de Nederlandstalige 
arbeidshoven. 
Heeft als doel advies te geven aan het College over zaken betreffende het beheer van de 
griffie, als nationaal aanspreekpunt te fungeren én een netwerk uit te bouwen van 
griffiepersoneel, gespecialiseerd in (beheers)materies. 

Minimum maandelijks 
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Horizontaal 
 
 
 

Deelname Frequentie 

Overleg met het arbeidsauditoraat-generaal: 
Al dan niet formeel overleg tussen de eerste voorzitter en de procureur-generaal en 
tussen de eerste voorzitter en de eerste advocaat-generaal, optredend namens de 
procureur-generaal, inzake tucht, interne controle, eedafleggingen van magistraten van 
de zetel, van het openbaar ministerie en van raadsheren en rechters in sociale zaken van 
het rechtsgebied, organisatie van de zittingen van het arbeidshof, maar ook die van het 
sociaal strafrecht in het hof van beroep Gent waarin raadsheren in het arbeidshof 
zetelen) of rond gemeenschappelijke interessepunten (de gemeenschappelijke 
bibliotheek, aankoop van boeken, documentatie, publicatie van rechtspraak, 
gemeenschappelijk gedragen representatiekosten, de elektronische gegevensuitwisseling 
tussen griffie en auditoraat-generaal, e.d.). 

 

Overleg met het hof van beroep:  
Formeel en informeel o.m. in verband met de werking van de gespecialiseerde derde 
correctionele kamer van het hof van beroep te Gent (3e correctionele kamer), waarin 
verplicht een magistraat van het arbeidshof zetelt. 
Overleg m.b.t. vacatureplan referendarissen. 

Twee à drie maal per jaar 

Conferentie van Eerste Voorzitters van de hoven van 
beroep en de arbeidshoven: 
bijeenkomst om tot een betere werking van de hoven te komen, uitwisseling van best 
practices en tot (eensgezinde) oplossingen of standpunten te komen. 
Komt tevens samen op vraag van het College van de Hoven en Rechtbanken wanneer 
advies moet worden verleend (nieuwe wetgeving, ICT e.a.) 

Vier maal per jaar 
en sporadisch via videoconferentie bij vragen van het 
College van de Hoven en Rechtbanken om 
standpunten in te nemen over nieuwe voorstellen 
voor het gerechtelijk landschap 
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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: 
Het arbeidshof heeft 1 herkozen lid, beroepsmagistraat, in de Hoge Raad voor Justitie 

 

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

Sporadisch, doch meer en meer belangrijk in de 
zaken van digitale transitie 

Balie jaarlijks 

Representatieve organisaties (volmachtdragers) jaarlijks 

Pers Sporadisch via de persmagistraten 

Beheerraad bezetters AC Kouterpoort 3 à 4 maal per jaar 

Preventieraad bezetters AC Kouterpoort 2 à 3 maal per jaar 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Bovendien vertegenwoordigde de eerste voorzitter in de uitoefening van het representatieve aspect van zijn taken het arbeidshof Gent bij diverse gelegenheden, in hoofdzaak 
binnen het rechtsgebied van het arbeidshof, maar ook daarbuiten. 

 
 



HOOFDSTUK 5: STATISTIEKEN INSTROOM, UITSTROOM, STOCK EN DOORLOOPTIJDEN1 

 
De steundienst van het College van hoven en rechtbanken heeft de onderstaande tabellen vooraf ingevuld met de beschikbare gegevens. Als u meer wilt weten over 
de wijze waarop deze cijfers zijn berekend, nodigen wij u uit alle telregels te raadplegen die op de website van het College beschikbaar zijn. Voorlopig gaat het om 
de hoven van beroep, de arbeidshoven en -rechtbanken, de vredegerechten, de afdelingen familie/jeugd/ onderzoeksdossiers van de rechtbanken van eerste aanleg 
en de ondernemingsrechtbanken: https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#richtlijnen.  

 
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.  

 
  

                                                 
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.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#richtlijnen
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek
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2. Cijfers per instantie  

ARBEIDSHOF 

 

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 
arbeidshoven samen  

Gemiddelde  
doorlooptijd zaak  
bij dit arbeidshof  

1. Arbeidsrecht (individueel & collectief); 

186 131 143 174 623 492 

2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten; 

77 30 38 69 745 691 

3. Sociale zekerheid – bijdragen + alle 
sectoren – werknemers en zelfstandigen; 161 138 143 156 557 425 

4. Bestaanszekerheid en personen met een 
handicap; 51 86 51 86 391 319 

5. Collectieve schuldenregeling; 62 104 111 55 220 206 

6. Varia 
2 21 12 11 60 99 
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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 134 122 131
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Hangend op 31/12 204 186 174
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2019 2020 2021

Nieuw 152 119 138

Afgesloten 161 149 143

Hangend op 31/12 191 161 156
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2019 2020 2021
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4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ? ja  
D 

Zo ja:  
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken ?  
 
In de zaken van de professionele risico’s (arbeidsongevallen en beroepsziekten) en de ZIV-zaken worden veel deskundigen aangesteld. Dit betekent dat eerst 
tussenarresten worden uitgesproken. Er wordt heel veel aandacht besteed aan het monitoren van de deskundigenopdrachten. 

2019 2020 2021

Categorie 1 516 447 492

Categorie 2 833 578 691

Categorie 3 486 413 425

Categorie 4 391 335 319

Categorie 5 275 244 206

Categorie 6 299 230 99
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Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? Ja 
 
Zo ja: hoe ? 
 
Het arbeidshof streeft ernaar om het aantal arresten heropening debatten nog te doen dalen. Nu al worden door de magistraat-voorzitter en de betrokken 
griffier bij de voorbereiding van de zitting zoveel mogelijk knelpunten genoteerd, zodat op de pleitzitting onmiddellijk opheldering kan worden gevraagd van 
de partijen. Indien dit niet op de zitting zelf kan worden verholpen, wordt de zaak op zeer korte tijdspanne uitgesteld.  
 
Zo neen: n.v.t. 
 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging in de procedures ? 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om de doorlooptijden in te korten ? 
 
Waren deze maatregelen doeltreffend ? 
 
Bent u van plan andere initiatieven te nemen om deze doelstelling te bereiken ?  
 
Zo ja, welke ? 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Met betrekking tot de “Uitstroom” van het aantal zaken dat in de loop van het kalenderjaar is afgesloten dient, zoals hierboven beschreven, opgemerkt te worden 
dat magistraten van het arbeidshof: 

 in toepassing van art. 101, §2 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht worden ingeschakeld in de gespecialiseerde derde correctionele kamer van het hof 
van beroep Gent 

 collegiaal bijstand verlenen aan het arbeidshof Brussel 
 en zetelen als voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV. 

 
De bijdrage tot de output van het hof van beroep Gent (arresten sociaal strafrecht) bedroeg in 2021 22 arresten. Daarnaast zijn er ook 5 tussenarresten geveld. Dit 
cijfer wordt echter niet vertaald in de jaarstatistiek van het arbeidshof Gent, doch wel in die van het hof van beroep Gent, ofschoon de magistraten in het 
arbeidshof Gent de redactie van de voormelde arresten in sociaal strafrecht volledig voor hun rekening namen. 
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De (collegiale) bijdrage tot de output van het arbeidshof Brussel bedroeg in 2021 62 eindarresten van in totaal 271 arresten van de Nederlandstalige kamers d.w.z. 
23%. Daarnaast werden er ook 12 tussenarresten geveld. Ook deze cijfers worden niet vertaald in de jaarstatistiek van het arbeidshof Gent, doch wel in die van het 
arbeidshof Brussel. 
 
In 2021 werden door de 2 magistraten die zetelen in de Kamer van Beroep, ingesteld bij de DGEC van het RIZIV, géén uitspraken geveld.  
In andere jaren dragen deze uitspraken bij tot de output van deze Kamer van Beroep. Het zijn gemotiveerde administratiefrechtelijke beslissingen, getroffen in 
individuele betwistingen tussen zorgverleners en het RIZIV. Die betwistingen met een hoge techniciteit hebben in hoofdzaak betrekking op de toepassing van de 
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen door de zorgverlener (in essentie het opstellen van documenten voor niet-uitgevoerde of niet-conforme 
verstrekkingen en het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen (cf. artikel 73bis ZIV-Wet 1994). 
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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 
magistraten/gerechtspersoneel nodig is om een kwalitatieve rechtspraak in ons land te leveren; 2. die magistraten 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 
lekenmagistraten. 
 
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 het 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 gevraagd bij de minister van 
Justitie. 
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2.  INTERNE WERKVERDELING 

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

 

De werklast onder de magistraten wordt in het arbeidshof Gent nog steeds verdeeld volgens beproefde criteria die al geruime tijd binnen het rechtscollege 

worden gehanteerd: 

 

 in de regel zetelt bijna iedere beroepsmagistraat zowel in de afdeling Gent als in de afdeling Brugge, zij het niet noodzakelijk in dezelfde mate (hierbij 

wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de woonplaats); 

 elke beroepsmagistraat in het arbeidshof Gent is veelzijdig en behandelt zowel sociale zekerheid en/of CSR-zaken als arbeidsovereenkomsten en/of 

beroepsrisico’s, wat zorgt voor variatie, voor een grotere onderlinge inzetbaarheid, voor een evenwicht in de complexiteit van de behandelde materies en 

voor een zo billijk mogelijke werklastverdeling; twee beroepsmagistraten van de zetel van het arbeidshof Gent zetelen bovendien correctioneel in zaken 

van sociaal strafrecht in het hof van beroep Gent; 

 bij de invulling van de vacatures en de zoektocht naar de beste kandidaat wordt een profiel uitgetekend (welke kwalificaties of specialisaties worden van 

de te promoveren collega verwacht?); de uit eerste aanleg gerekruteerde magistraat wordt zoveel als mogelijk toegewezen aan kamers die materies 

behandelen waarin hij/zij al expertise en specialisatie heeft. 

 er wordt gestreefd naar een vooropgesteld aantal zaken per zitting (bv. max. 6 voor sociale zekerheid werknemers, max. 4 voor arbeidsovereenkomsten 

of beroepsrisico’s); 

 het aantal zittingen per beroepsmagistraat is ongeveer gelijk; 

 statistische gegevens omtrent de individuele output per beroepsmagistraat (tussenarresten en eindarresten) worden voortdurend bijgehouden; de 

beroepsmagistraten worden verzocht de jaarlijkse overzichtstabel te verifiëren; ook de fixatiekalender van alle kamers van het arbeidshof wordt tijdens 

elke periodieke werkvergadering collegiaal met de magistraten besproken. Elkeen heeft zodoende een meer dan behoorlijk zicht op de prestaties van elke 

collega en op de werklastverdeling en het door de korpschef nagestreefde evenwichtig karakter ervan. 

 

Personele verschuivingen tussen de verschillende kamers (en materies) zijn eerder beperkt gehouden, om een optimale graad van specialisatie te bekomen 

en om continuïteit en eenheid van rechtspraak te bevorderen. De magistraten worden hierover jaarlijks individueel bevraagd, voorafgaand aan de opmaak 

van de dienstregeling van de terechtzittingen voor het komende gerechtelijk jaar. Ook kunnen, zodra de noodzaak zich aandient, bijsturingen en 

herverdelingen worden gedaan op grond van de maandelijkse statistische gegevens, die aan de beroepsmagistraten worden meegedeeld en vooraf met hen 

worden besproken. 

 

De afwezigheid van noodoplossingen en/of van al te grote aanpassingen bij de personele bezetting van de verschillende kamers houdt ongetwijfeld ook 

verband met de gelukkige vaststelling dat het arbeidshof sinds verschillende jaren niet heeft af te rekenen met noemenswaardige afwezigheden wegens 

ziekte of arbeidsongeschiktheid bij de beroepsmagistraten. 
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2. Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria ? 
 
Zie boven sub 2.1. 

 
3. Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk? Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces van de verdeling bij ? 
 
Zie boven sub 2.1. 

 
4. Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 
 
Het gehanteerde systeem, tot stand gekomen na jaarlijkse voorafgaande individuele bevraging door de eerste voorzitter en gezamenlijk overleg (onder meer 
tijdens de werkvergadering, die het vastleggen van de dienstregeling van het komende gerechtelijk jaar voorafgaat), levert geen problemen op. 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  

 
Géén  



 
- 33 - 

HOOFDSTUK 7: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 
 

1. Geef aan in hoeveel zaken, die in beraad werden genomen om een eindarrest uit te spreken, er een uitspraak plaatsvond binnen: 
 

 
 0 →1 maand >1 →2 maanden >2 →3 maanden >3 →6 maanden > 6 maanden 

 
Aantal zaken 
 

468 29    

 
na het sluiten van de debatten. 
 
 

2. Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
 
Ja 
 
Indien een uitspraak meer dan 1 maand wordt uitgesteld (art. 770 Ger.W.) wordt de eerste voorzitter hiervan op de hoogte gesteld. De griffier brengt de 
hoofdgriffier in toepassing van art. 770, §2 Ger.W. op de hoogte, die op haar beurt de eerste voorzitter en procureur-generaal hiervan inlicht. 
 
Daarnaast worden de projecten van de magistraten ook via de businessapplicatie actief opgevolgd door de eerste voorzitter. 
 
 

Indien niet, hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? Werden er andere (bijvoorbeeld informele) initiatieven 
genomen? 
 
n.v.t. 
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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    

 
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    

 
- 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 

 
Zo ja, welke ? 
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HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN  

 
 
Momenteel nog niet van toepassing 
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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 kwaliteitscontrole, 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, 
anderzijds 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?  
 
Kwaliteitsbeleid: 
 
De kwaliteit van de arresten wordt strikt en nauwlettend opgevolgd. 
 
Dit vertaalt zich in volgende acties: 
- elke voorziening in cassatie, alsmede het arrest van het Hof van Cassatie, wordt ter kennis gebracht aan elke magistraat; 
- interessante rechtspraak van het arbeidshof wordt op Juridat (thans Juportal) gepost; 
- in bepaalde materies wordt de rechtspraak op een gedeelde map op de server geplaatst zodat de collega’s op een overzichtelijke wijze per topic de arresten 

uitgesproken in die materie kunnen raadplegen; 
- er wordt gestreefd om coherentie tussen de kamers te verzekeren via de agenda van de vergadering van de beroepsmagistraten; 
- de leesbaarheid van de arresten en beschikkingen wordt verbeterd in een werkgroep “taal”; 
- de doorlooptijd van de zaken wordt in het oog gehouden. De balie en de representatieve organisaties, van hun kant, zijn bereid om hun leden te sensibiliseren 

inzake een beperking van de conclusies en conclusietermijnen in niet-complexe zaken; 
- iedere beroepsmagistraat doet aan permanente vorming, door deelname aan diverse opleidingen in de verschillende domeinen van onze 

bevoegdheidsmateries. Vakinhoudelijke cursussen en trainingen worden gevolgd, die kennis en vaardigheden actualiseren, verbreden en verdiepen. De 
magistraten van het arbeidshof Gent volgen waakzaam de evolutie van de juridische problemen die kenmerkend is voor sociale geschillen. 

 
Efficiëntie: 
 
- procedures worden herzien, verfijnd, vereenvoudigd, … in een werkgroep “procedure”; 
- het elektronisch neerleggen via e-Deposit/DP-A systeem, van stukken wordt gepromoot (zie art. 32ter Ger.W.); 
- andere briefwisseling (voornamelijk m.b.t. het zittingsmanagement) kunnen naast het informatiesysteem van Justitie ook neergelegd worden via een 

functioneel mailadres; 
- afspraken zijn gemaakt met de balies en de representatieve organisaties m.b.t. de kennisgeving van 

o arresten en beschikkingen (in zoverre dat die per gewone brief ter kennis kunnen worden gebracht): op basis van art. 792 Ger.W., worden die per mail 
ter kennis gebracht aan het professioneel elektronisch adres van de advocaat (basis authentieke bron van de advocaten) of het aldus opgegeven adres 
van de representatieve organisatie; 

o briefwisseling inzake rechtsdagbepaling (kennisgeving en oproeping) en verdagingen (waarvan de wet voorschrijft dat die bij gewone brief gebeurt): ook 
die worden per mail ter kennis gebracht. 

- M.b.t. het zittingsmanagement 
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o Het oproepen van de zaak op uur is bestendigd. Het arbeidshof engageert zich om het aanvangsuur van een pleitzaak te bepalen en mee te delen op 
het moment van de rechtsdagbepaling. 

o Een standaardpleitduur wordt bepaald per zaak (30 minuten voor contractenzaken, 20 minuten voor de overige materies), waarvan, op voorstel van de 
advocaten/volmachtdragers, in min of meer kan worden afgeweken. Het aanvangsuur is steeds raadpleegbaar op de website van het arbeidshof. 

  



 
- 39 - 

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 welk(e) kana(a)l(en) communiceert u met collega's in uw rechtsgebied?  

 
Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

E-mailing Ja Het toegekende just.fgov.be mailadres 
wordt hiertoe exclusief gebruikt 

Iudexnet Nee  

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

Ja Formeel (vergaderingen e.d.) en 
informeel 

Infosessies, opleidingen, … Nee  

Nieuwsbrief Nee  

Andere ja Een gedeelde map op de server is 
beschikbaar met allerlei info 

 
b. Externe communicatie 

 

 Via welk(e) kana(a)l(en) communiceert u met de buitenwereld (burgers, media, ...)? 
 

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

Lokale pagina op de website van de 
hoven en rechtbanken 

Ja 
 

o.m. nieuwsberichten, het 
werkingsverslag, bijzonder reglement, 
formulieren, de agenda van de 
zittingen en het aanvangsuur van de 
zaken, … 

Persbericht Nee  
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Persconferentie Ja - Nee Genuanceerd: mocht die vraag komen, 
dan staan de persmagistraten hiervoor 
open. Op eigen initiatief zal dit 
(vooralsnog) niet gebeuren 

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

Nee 
 

 

Sociale media 

 Twitter 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

 YouTube 

 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
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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 
 

HOVEN VAN BEROEP / ARBEIDSHOVEN 

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

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 
instelle
n 
tuchtpr
ocedure 

Werd een 
ordemaatrege
l 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 
tuchtrechtban
k of 
tuchtrechtban
k in beroep en 
datum van die 
beslissing 

Magistraat/ 

Gerechtspersone

el 
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Magistraat/ 

Gerechtspersone

el 

        

         

 
2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 

 

Door de eerste voorzitter wordt elke mogelijke klacht van een rechtszoekende onderzocht, en wordt steevast beantwoord (zonder uiteraard de grond van de zaak 

te behandelen). De eerste voorzitter maakt trouwens deel uit van de werkgroep, ingesteld door de Hoge Raad voor Justitie, om het werkingsproces 

klachtenbehandeling efficiënt te stroomlijnen.  

 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan het welzijn van de medewerkers in de organisatie.  

 

Elke melding van pestgedrag, of als dusdanig ervaren gedrag, van verstoorde samenwerking of van een ander incident wordt ernstig onderzocht, zo nodig met 

tussenkomst van de preventie-adviseur. Wanneer vastgesteld wordt dat een situatie dermate ernstig is, kan en zal (bijkomend) een tuchtprocedure worden 

opgestart. 

 

Maatregelen genomen ter oplossing van een individueel conflict of, algemeen, ter voorkoming van bepaalde gedragingen, worden, desgevallend, uitgedragen in 

bredere context en gegoten in (dwingende) richtlijnen, geldend, zonder rang of stand, voor alle geledingen van het arbeidshof. 

 

B. DEONTOLOGIE 
 

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

Het arbeidshof Gent heeft steeds veel aandacht besteed aan de deontologie van zowel magistraten, lekenrechters als het griffiepersoneel. Die aandacht vertaalt 

zich zowel intern (de betrokkenen) als extern (de stakeholders), waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de rechtszoekende.  

Volgende basisbeginselen zijn fundamenteel voor de magistraten (zowel de beroepsmagistraten als de lekenrechters): 

 onafhankelijkheid 

 onpartijdigheid. 
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Het arbeidshof streeft er ook naar dat de rechtszoekende respectvol wordt bejegend, zowel in zijn contacten met de griffie als tijdens de hele duur van zijn proces 

(inleiding van de zaak, pleitzitting) en in de briefwisseling. Tevens werd door het arbeidshof een werkgroep opgezet om de taal naar de rechtszoekende helder en 

directer mogelijk te maken.  

 

In de evaluaties van magistraten (via de evaluatoren) wordt verder aandacht besteed aan: 

 de tijdigheid van de uitspraken; 

 hoe de partijen op de zitting worden bejegend; 

 of de arresten voor de rechtszoekende zelf verstaanbaar zijn en de motieven van de beslissing duidelijk zijn. 
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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?  

Het arbeidshof Gent telt twee afdelingen, de afdeling Gent en de afdeling Brugge. 

 

In elke afdeling zetelen in principe alle magistraten van het arbeidshof. Dit geldt eveneens voor de griffiers. 

 

Er is een duidelijke link tussen beide afdelingen. Via de vergadering van de beroepsmagistraten en de vergadering van de griffiers wordt een coherent en 

transparant beleid gevoerd. 

 

Via interne mobiliteit wordt de werking van de beide afdelingen gewaarborgd. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat het houden van 2 afdelingen impact heeft op het kader, het management ervan en de financiële middelen die hiervoor 

ter beschikking dienen te worden gesteld. Dit is zeker een aandachtspunt naar het toekomstig verzelfstandigd beheer, al zeker als werkingsenveloppes, 

personeelsmiddelen en dergelijke afhankelijk worden gemaakt van een werklastmeting. 

 

Het College van de hoven en rechtbanken heeft immers van het allocatiemodel gesteund op de werklastmeeting (AMAI) zijn topprioriteit gemaakt. Om die 

redenen wordt ook in de vergaderingen van de magistraten regelmatig het item werklast besproken. 


