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I. Inleiding 
 

Krachtens artikel 259quater, §3bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dient de aanvraag 

van verlenging van het mandaat uiterlijk te gebeuren op het einde van de 52ste maand van 

uitoefening van het eerste mandaat als korpschef.  

 

Om deze aanvraag te staven, wens ik te vertrekken van het beleidsplan dat ik heb opgemaakt 

en verdedigd ter gelegenheid van mijn sollicitatie voor het ambt van eerste voorzitter, en dat 

heeft geleid tot mijn benoeming1. Mijn mandaat ging in op 22 februari 2018, dag van de 

eedaflegging in handen van de Koning. 

 

Op 28 september 2022 kreeg ik een schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie, met de vraag 

vóór 10 november 2022 een document op te stellen genaamd “Situatieschets en 

toekomstperspectieven”. 

 

In dit document wens ik aan de benoemings-en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad 

voor de Justitie volgende zaken aan te brengen en verder uit te diepen: 

• een korte voorstelling van het arbeidshof Gent 

• de doelstellingen van het vorige beleidsplan en de mate waarin die al dan niet 

gerealiseerd werden 

• de uitdagingen waarvoor het arbeidshof (en bij uitbreiding andere rechtscolleges) de 

komende jaren staan 

• de doelstellingen voor de komende jaren 

• op welke wijze ik dit als korpsoverste wil realiseren. 

 

Voor deze opvolging van het beleidsplan en de situatieschets maak ik specifiek gebruik van 

het INTOSAI-model.2 Hierbij leg ik de nadruk op een geïntegreerd risicomanagement 

gekoppeld aan ethisch gedrag als leidinggevende. 

  

 
1 KB 18 januari 2018, BS, 29 januari 2018, ed. 2 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions: 

www.intosai.org/en/portal/documents/audit_related/documentsgoal1/ . 

http://www.intosai.org/en/portal/documents/audit_related/documentsgoal1/
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II. Korte voorstelling van het arbeidshof Gent als organisatie 
 

Het arbeidshof Gent behandelt in tweede aanleg de hoger beroepen tegen de vonnissen van de 

arbeidsrechtbank Gent en omvat twee afdelingen: één met zetel in Gent voor de hoger 

beroepen tegen vonnissen van de afdelingen van de arbeidsrechtbank gevestigd in Oost-

Vlaanderen, en één met zetel in Brugge voor de hoger beroepen tegen vonnissen van de 

afdelingen van de arbeidsrechtbank gevestigd in West-Vlaanderen. 

 

Het arbeidshof is samengesteld uit beroepsmagistraten en lekenrechters, raadsheren in sociale 

zaken. De personeelsformatie3 ziet er als volgt uit: 
 Kader Effectieve bezetting4 

Magistraten 11 9 

Raadsheren in sociale zaken 96 78 

Referendarissen 0 0 

Griffiers 11 10 

Medewerkers griffie 16 10 

Plaatsvervangende raadsheren in sociale 

zaken 

Geen specifiek kader 7 

 

De leeftijdspiramide van de effectief aanwezige beroepsmagistraten ziet er als volgt uit5: 

Leeftijdsklasse Aantal magistraten 

65+ 0 

60 - 65 2 

55-60 4 

50-55 2 

45-50 1 

 

 De leeftijdspiramide van de effectieve bezetting van griffiers6 ziet er als volgt uit: 

Leeftijdsklasse Aantal griffiers 

60-65 2 

55-60 1 

50-55 3 

40-50 3 

30-40 1 

 

De leeftijdspiramide van de effectieve bezetting van de griffiemedewerkers ziet er als volgt 

uit7: 

Leeftijdsklasse Aantal medewerkers 

60-65 1 

55-60 2 

50-55 4 

40-50 2 

30-40 1 

 

 
3 Volgens het wettelijk kader, Wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de 

arbeidshoven en –rechtbanken. 
4 Op 1.10.2022. 
5 Per 1.10.2022. 
6 Per 1.10.2022.  
7 Per 1.10.2022. 
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Met die gegevens zal in de opvolging van het beleidsplan uiteraard rekening worden 

gehouden, omdat het personeelsbeheer in de organisatie één van de sleutelfactoren vormt tot 

succes.  

 

Een tweede gegeven dat belangrijk is om in kaart te brengen voor een goed begrip van het 

opvolgingstraject in het beleid, is de instroom en uitstroom van de zaken die door het 

arbeidshof als rechtscollege moeten worden behandeld. In een tabel geeft dit voor de jaren 

2019 tot en met 2021 het volgende: 

 

 2019 2020 2021 

Instroom 499 431 510 

Uitstroom 542 488 498 

 

De verhouding van de aard van de zaken ziet er ruw geschat als volgt uit8: 

 2019 2020 2021 

Arbeidsrecht 26,45% 28,07% 25,68% 

Sociale zekerheid werknemers (in 

de ruime zin) 

29,26% 25,99% 31,57% 

Collectieve Schuldenregeling 23,25% 22,72% 20,39% 

III. Doelstellingen van het vorige beleidsplan (2018-2023) 
 

In het beleidsplan dat ik als kandidaat korpsoverste in 2017 heb voorgesteld9 had ik drie 

concrete acties in verband met het beheer voor ogen, te weten: 

• het verminderen van de doorlooptijd 

• het uitspreken binnen de maand nadat de zaak in beraad wordt genomen 

• de kwaliteit van de uitspraken. 

 

Tevens zou ik aandacht schenken aan het personeelsbeheer (gericht loopbaantraject van de 

medewerkers), de verdere uitbouw van de website en de implementatie van 

informaticatoepassingen. 

 

Hierna bespreek ik de concretisering van die doelstellingen de periode van het voorbije 

mandaat: 

 

A. Verminderen van de doorlooptijd 
 

Op basis van de gegevens van de werkingsverslagen van de kalenderjaren 2019, 2020 en 

2021, geef ik een overzicht van de evolutie van de doorlooptijden van de zaken in globo voor 

het hele ressort. Zowel de gemiddelde duur van de eindarresten als de mediane duur van de 

eindarresten wordt vergeleken voor drie jaar: 

 

Jaar 2019 2020 2021 

Gemiddelde duur in dagen 468 389 389 

Mediane duur in dagen 348 339 329 

 

 

 
8 Werkingsverslag kalenderjaar 2021, goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 17 mei 2021, pagina 23 
9 Zie punt 11 Concrete acties in verband met het beheer van het arbeidshof (pagina 49-51) 
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B. Uitspraak binnen de wettelijke termijn 
 

Cijfers zeggen niet altijd alles, maar de cijfers hierna spreken boekdelen voor die specifieke 

doelstelling: 

 

Jaar 2019 2020 202110 

Binnen de maand 

(totaal) 

619 560 468 

Tussen 1 en 2 

maanden (totaal) 

42 43 29 

Maximum 3 

maanden (totaal) 

0 3 0 

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het jaar 2020 een atypisch jaar was, wat alles te maken 

had met de Covid pandemie. Gedurende de maanden april en mei 202011 werden heel wat 

zaken verdaagd. 

 

C. Kwaliteit van de uitspraken 
 

Aangezien het arbeidshof in principe in laatste aanleg oordeelt over de hoger beroepen tegen 

vonnissen uitgesproken door de arbeidsrechters, werd in mijn beleidsplan heel veel aandacht 

besteed aan de kwaliteit van de uitspraken. 

 

Procederen kost tijd en geld voor de rechtszoekende, zodat het arrest normaal een eindpunt 

moet zijn voor de partijen in het concrete geding. De arresten dienen dan ook onderbouwd te 

zijn, maar ook verstaanbaar en niet alleen voor de partijen die beroep doen op een 

raadsman/en of volmachtdrager12. 

 

Volgende acties werden in de voorbije jaren ontwikkeld in het arbeidshof: 

• een gedeelde schijf voor rechtspraak in bepaalde deeldomeinen (personen met een 

handicap, arbeidsongevallen) 

• gemengde werkgroepen van magistraten en griffiers betreffende procedure, modellen 

voor de website en taalgebruik in arresten en oproepingsbrieven  

• een verdere specialisatie van magistraten in de welbepaalde materie, ingedeeld in 

clusters van bevoegdheden op basis van interesse en expertise  

• het aanmoedigen om zoveel mogelijk opleidingen te volgen, niet alleen in de eigen 

sectoren van het arbeidshof, doch ook gericht op opleidingen buiten het eigen 

rechtsgebied. 

 

De voornaamste indicator om die kwaliteit enigszins te meten is de verhouding van het aantal 

arresten/voorzieningen in cassatie en de beslissing van het Hof van Cassatie. 

 

  

 
10 Voor het jaar 2021 werden enkel de zaken waar een eindarrest werd geveld in rekening gebracht. 
11 Eerste lockdown en eerste crisismaatregelen genomen door het arbeidshof, te raadplegen op de website van het 

arbeidshof. 
12 Volmachtdrager: aangewezen persoon door de representatieve werknemers- en zelfstandigenorganisaties die 

voor de arbeidsgerechten gemachtigd worden door de betrokken partij-werknemer resp. partij-zelfstandige om 

zijn belangen te verdedigen voor de rechtbank. 
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Voorzieningen versus Beslissing HvC       

       

jaar arrest AH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal arresten en tussenarresten AH 833 835 886 825 848 830 

Voorziening bij het Hof van Cassatie 24 6 4 12 7 14 

% voorziening op aantal arresten 2,88% 0,72% 0,45% 1,45% 0,83% 1,69% 

              

Aantal beslissingen Hof van Cassatie             

Afstand 0 0 0 0 0 0 

Gedeeltelijk verbroken 2 1 0 0 1 2 

Verworpen 18 5 3 5 4 10 

Volledig verbroken 4 0 1 4 2 2 

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0 3 0 0 

nog geen uitspraak voorhanden 0 0 0 0 0 0 

% (gedeeltelijk) verbroken op voorzienig 25,00% 16,67% 25,00% 58,33% 42,86% 28,57% 

% verworpen/afstand op voorziening 75,00% 83,33% 75,00% 41,67% 57,14% 71,43% 

% nog geen uitspraak voorhanden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

jaar arrest AH 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal arresten en tussenarresten AH 732 690 661 606 595 

Voorziening bij het Hof van Cassatie 4 13 7 7 4 

% voorziening op aantal arresten 0,55% 1,88% 1,06% 1,16% 0,67% 

            

Aantal beslissingen Hof van Cassatie           

Afstand 0 1 0 0 0 

Gedeeltelijk verbroken 1 1 0 1 0 

Verworpen 3 7 4 1 0 

Volledig verbroken 0 3 1 2 0 

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0 0 0 

nog geen uitspraak voorhanden 0 1 2 3 4 

% (gedeeltelijk) verbroken op 
voorziening 

25,00% 30,77% 14,29% 42,86% 0,00% 

% verworpen/afstand op voorziening 75,00% 61,54% 57,14% 14,29% 0,00% 

% nog geen uitspraak voorhanden 0,00% 7,69% 28,57% 42,86% 100,00% 
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jaar arrest AH 
GEMIDDELDE 
PERIODE 2011-2021 

Aantal arresten en tussenarresten AH 758,27 

Voorziening bij het Hof van Cassatie 9,27 

% voorziening op aantal arresten 1,22% 

    

Aantal beslissingen Hof van Cassatie   

Afstand 0,09 

Gedeeltelijk verbroken 0,82 

Verworpen 5,45 

Volledig verbroken 1,73 

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0,27 

nog geen uitspraak voorhanden 0,91 

% (gedeeltelijk) verbroken op 
voorziening 

30,39% 

% verworpen/afstand op voorziening 59,80% 

% nog geen uitspraak voorhanden 9,80% 

 

Uit die tabel kan afgeleid worden dat gemiddeld slechts tegen 1,22 uitspraken op 100 van het 

arbeidshof Gent een voorziening wordt ingesteld. De arresten die worden gewezen door het 

Hof van Cassatie bevestigen het beeld dat gemiddeld gesproken in meer dan de helft van de 

gevallen de uitspraken van het arbeidshof Gent worden bevestigd.  

 

D. Personeelsbeheer 
 

Als korpsoverste heeft men de verantwoordelijkheid over een team van magistraten 

(medewerkers). De magistraten die benoemd zijn in het arbeidshof hebben in de regel een 

vlakke loopbaan. Het arbeidshof heeft volgens het kader naast de korpsoverste recht op 3 

kamervoorzitters en 7 raadsheren. 

 

Als korpsoverste is het mijn taak dat mijn team van magistraten zo goed mogelijk 

functioneert. In het voorbije mandaat heb ik dan ook aandacht besteed aan het coachen van 

mijn team.  

 

In de voorbije periode heb ik aandacht besteed aan volgende facetten: 

• nieuw benoemde raadsheren kregen een mentor toegewezen  

• het volgen van opleidingen (elke individuele opleiding wordt bijgehouden door het 

secretariaat). Tevens wordt informatie over de opleidingen systematisch gedeeld 

tussen de beroepsmagistraten 

• op de 6 wekelijkse vergaderingen van de beroepsmagistraten wordt aandacht besteed 

aan specifieke juridische vragen die kunnen rijzen (implementatie van nieuwe 

wetgeving, belangrijke rechtspraak e.d.) 

• het evaluatiegesprek van magistraten wordt  een functioneringsgesprek, waarbij 

nadruk wordt gelegd op het optimaal functioneren in een team. 

• elk jaar (in mei) wordt bij het opmaken van de dienstregeling voor het volgende 

gerechtelijk jaar gepeild naar de desiderata. Bedoeling is om nadien in de vergadering 

van de beroepsmagistraten een dienstregeling op te maken waarbij elke magistraat in 

het zittingsbeheer zijn/haar expertise optimaal kan benutten en/of verder ontwikkelen. 



9 

 

 

De ontwikkeling van een team van magistraten is een continu proces dat steeds dient herhaald 

en verfijnd te worden. In organisaties is er volgens Greiner immers altijd beweging en kan dat 

aanleiding geven tot “groeipijn”.13 Alhoewel die visie van Greiner slaat op organisaties in het 

bedrijfsleven, kan dit ook toegepast worden op het personeelsbeleid van een team magistraten 

die niet zelf door de korpschef worden gekozen.  

 

De magistraten oordelen alleen over de zaken die aan hen zijn toevertrouwd, doch als 

korpsoverste is het mijn verantwoordelijkheid dat de organisatie de doelstellingen van het 

arbeidshof behaalt. Dat is ook mijn voornaamste taak geweest in de voorbije periode14. 

 

E. Digitalisering 
 

Grote stappen in de digitalisering zijn gezet. In 2018 heb ik contact genomen met het kabinet 

van de Minister van Justitie in verband met het project “digitaal dossier” zodat de magistraten 

en griffiers optimaal met een volledig digitaal dossier zouden kunnen werken. Vergaderingen 

werden belegd met de voorzitter van de arbeidsrechtbank en de hoofdgriffier, evenals met de 

eerste voorzitter van het arbeidshof Antwerpen en diens hoofdgriffier.  

 

Hoewel we nog niet echt kunnen spreken van een volledig digitaal dossier (neergelegde 

stukken worden gescand), kunnen de magistraten en griffiers vanop hun laptop (zowel thuis 

als op het arbeidshof) het volledige dossier inzien. Dat omvat alle stukken van het dossier van 

de rechtspleging, alsmede de stukken die de partijen neerleggen via e-deposit. Tevens kunnen 

(delen van) de stukkenbundels op vraag van de magistraten worden gescand (voor zover niet 

digitaal neergelegd). Elke magistraat en griffier beschikt minimaal over een tweede scherm 

zodat stukken en conclusies samen kunnen gelezen worden.  

 

In 2019 werd de businessapplicatie van de (arbeids)hoven (CTAH/HBCA) geüpdatet en 

werden functionaliteiten toegevoegd (o.m. ondernemingsnummer en rijksregisternummer met 

controle op een geldige samenstelling van deze nummers, mailing vanuit de applicatie met 

bijlagen, digitaal aanvragen en consultatie e-inventaris van het dossier van de 

arbeidsrechtbank). 

 

Een connectie met de authentieke bron van contactgegevens van de advocaten werd in de loop 

van 2020 ontwikkeld. Met de inwerkingtreding van het gewijzigd artikel 792 Ger.W. gebeurt 

de adressering, wat betreft de kennisgeving van de beslissingen, vanaf maart 2021 naar 

advocaten, per e-mail aan dat gekende professioneel elektronisch adres.  

 

Hetzelfde gebeurt aan de volmachtdragers. Op mijn vraag bezorgden de representatieve 

organisaties begin maart 2021 elk een centraal e-mailadres dat wordt weerhouden als het 

professioneel elektronisch adres. 

 

In de loop van de maand november 2021, na constructief overleg met de balies van en de 

representatieve organisaties in Oost- en West-Vlaanderen, is een volgende stap gezet in de 

digitale communicatie naar deze professionele klanten. 

 

 
13 Greiner, L. E. (1997). Evolution and Revolution as Organizations Grow: A company’s past has clues for 

management that are critical to future success. Family Business Review, 10(4), 397-409. 
14 Mijn eigenlijke taak als korpsoverste. Naast die taak heb ik heel wat werk gestoken als lid van het College van 

Hoven en Rechtbanken (zie verder). 
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Naast de arresten zoals voorzien in art. 792 Ger.W., en voor zover gericht aan de advocaten 

en volmachtdragers, worden ook alle (gewone) briefwisseling inzake rechtsdagbepaling, 

verdaging en zittingsmanagement, beschikkingen, processen-verbaal inzake bewijs en 

schriftelijke adviezen van het Openbaar Ministerie, m.i.v. 1 januari 2022 per e-mail bezorgd 

aan het gekende professioneel elektronisch adres.  

IV. Uitdagingen (en risico’s) voor het arbeidshof 
 

A. Benoeming van de uitdagingen 
 

De komende jaren staan alle rechtscolleges, en het arbeidshof in het bijzonder, voor grote 

uitdagingen. In de opvolging van mijn beleidsplan wens ik die uitdagingen te benoemen, en 

tevens een risicoanalyse uit te voeren om te zien of het arbeidshof klaar is om die uitdagingen 

aan te gaan en de vooropgestelde doelstellingen de komende jaren te behalen.  

 

Op heel korte termijn zie ik volgende uitdagingen en risico’s die ermee gepaard gaan, op ons 

afkomen: 

• het verzelfstandigd beheer, daarmee gepaard gaand: 

o een nieuwe bezetting van het personeelskader (in min) 

o opstellen van beheersplannen met specifieke doelstellingen 

o het beheer van de werkingskosten (Fedcom) 

o het beheer van de personeelsenveloppe wat het luik administratie betreft 

(overgang naar Persopoint) 

o verantwoording ten overstaan van het College van de Hoven en Rechtbanken 

(realisatie van de plannen, bezetting entiteit) 

• het versnellen van de digitalisering 

• het digitaal platform van rechtspraak en kennisbeheer 

• de (rechtmatige) eisen van de rechtszoekende in snelle en kwaliteitsvolle rechtspraak 

• het vinden van het evenwicht tussen de verhoging van de werkdruk en tevredenheid 

van het team (met invoeging van het sociaal statuut voor magistraten) 

• het loslaten van bepaalde (gepercipieerde) verworvenheden 

 

B. Het verzelfstandigd beheer 
 

1. Naar een nieuwe bezetting van het personeelskader 
 

Zowel het College van de Hoven en Rechtbanken als de Minister van Justitie willen werk 

maken van de volwaardige uitvoering van de wet van 18 februari 2014 betreffende de 

invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie.15 

 

De autonomie naar de gerechtelijke orde wordt echter gekoppeld aan de realisatie van de 

werklastmeeting op basis van een eigentijds en flexibel allocatiemodel. Dit werd uitdrukkelijk 

herhaald in het samenwerkingsprotocol dat tussen de Minister van Justitie en het College van 

de Hoven en Rechtbanken werd gesloten op 16 juni 2021. Het model, dat door het College 

wordt ontwikkeld, houdt rekening met de gemeten werklast en objectieve doelstellingen.  

 
15 Blauwdruk 2.0 van het college van de hoven en rechtbanken 2020-2024. Roadmap naar een volwaardig 

zelfstandig beheer, Voorwoord (pagina 1), Beleidsverklaring van de Minister van Justitie, 3 november 2020, 

(pagina 14), www.dekamer.be . 

http://www.dekamer.be/
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Sinds midden 2020 krijgt het arbeidshof Gent per maand een volledige update van de in- en 

uitstroom van zaken van alle arbeidshoven en arbeidsrechtbanken van het hele land. Die 

cijfers tonen op een objectieve wijze aan dat het arbeidshof Gent in vergelijking met andere 

arbeidshoven16 ruim bedeeld is naar wettelijke personeelsformatie, zowel qua magistraten als 

gerechtspersoneel. 

 

Instroom arbeidshoven 2021 op 31/12/2021: 

Ressort Gent Antwerpen Brussel  Luik Bergen 

Wettelijk 

kadermagistraten 

11 12 11 10 7 

Instroom 510 694 940 982 414 

Invulling kader 

magistraten17 

10 10 9 9 8 

Aantal instroom 

per effectieve 

magistraat 

51 69 à 70 104 à 105 109 51 à 52 

 

De correcte lezing van die tabel geeft aan dat in de toekomst, rekening houdend met het 

allocatiemodel dat wordt ontwikkeld, het personeelskader voor het arbeidshof Gent gevoelig 

zal worden verminderd. 

 

Dit werd als dusdanig ook gecommuniceerd tijdens de Algemene Vergadering die door het 

College van de Hoven en Rechtbanken werd gehouden op 1 oktober 2021 en waar de 

resultaten van de eerste werklastmeeting aan de korpschefs en hoofdgriffiers werd 

voorgesteld.  

 

Hierbij houd ik ook rekening met toekomstige wetgevende initiatieven, zoals o.m. het 

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot 

invoering van het parket voor de verkeersveiligheid18. In het voorontwerp wordt artikel 186, 

§1 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd. Dit artikel wordt aangepast voor wat de 

verdelingswijze van de kaders tussen de gerechtelijke entiteiten betreft. 

 

De Raad van State heeft echter in zijn advies 70.024/3 van 15 oktober 2021 fundamentele 

bezwaren geuit in verband met het voorontwerp, meer bepaald wat de machtiging aan de 

Koning betreft om de verdeling van de personeelsformatie tussen de gerechtelijke entiteiten te 

wijzigen.19  

 

In afwachting van het volledig operationeel allocatiemodel wordt thans door de wetgever 

gekozen flexibel te zijn op het stuk van de verdeling van het personeel door de Koning de 

mogelijkheid te geven, op gemotiveerd verslag van de Colleges, de verdeling van de 

wettelijke personeelsformaties tussen de gerechtelijke entiteiten, zoals vastgesteld bij de wet, 

te wijzigen.  

 

 
16 Voornamelijk de arbeidshoven Brussel en Luik. 
17 Op 31.12.2021. 
18 Zie advies van de Hoge Raad over het voorontwerp : https://hrj.be/admin/storage/hrj/20220622-advies-

voorontwerp-ro-ii.pdf. 
19 Advies 70.024/3 (pagina’s 10 en 11),  
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Heel recent 20 werd door het kabinet van Justitie een voorontwerp van wijziging van de 

wettelijke kaders van de arbeidshoven voorbereid, rekening houdend met de werklastmeeting 

(piste I AMAI van het College van de Hoven en de Rechtbanken). Op basis van dit ontwerp 

zouden de kaders van de magistraten en het gerechtspersoneel er als volgt uitzien : 

 

Magistraten: 

  Huidig wettelijk kader  Toekomstig wettelijk flexibel 

kader  

Antwerpen  12  11  

Brussel 11 12 

Gent   11  9  

Liège  10  12  

Mons  7  7  

TOTAAL  51  51  

 

Gerechtspersoneel: 

 Hoofd- 

griffier 

Griffier- 

hoofd van 

dienst 

Griffiers Assistenten Mede- 

Werkers 

Totaal  

Antwerpen 1 1 (-1) 11 (-1) 12 5 (+1) 30 

Brussel 1 1 12 (+1) 14 (+2) 5 33 (+3) 

Gent 1 1 8 (-1) 9 (-1) 5 (-1) 24 (-3) 

Liège 1 1 12 (+3) 12 6 32 (+3) 

Mons 1 1 6 (-1) 7 4 (-1) 19 (-2) 

 5 5 49 54 25 138 

 

Het blijft koffiedik kijken welke impact dit zal hebben op het kader van de magistraten, 

griffiers en griffiepersoneel, en rekening houdend met het gegeven van de latere flexibele 

kaders voor het arbeidshof Gent. Voorzichtige ramingen van het allocatiemodel21 geven aan 

dat voor het arbeidshof dit zou betekenen dat nog 7 à 8 magistraten worden toegekend, en 10 

personeelsleden (inbegrip griffiers).  

 

Dit gegeven vormt een ernstig risico, nu het arbeidshof toch twee afdelingen heeft.  

Het risico zal zich voor de magistraten zeker voordoen op 1 juli 202422. 

 

Het risico vertaalt zich in volgende domeinen: 

• met minder magistraten is verdere specialisatie minder evident. De magistraten zullen 

meer materies moeten behandelen waarmee ze minder vertrouwd zijn. 

• twee afdelingen bedienen met 8 magistraten (waaronder de korpschef) vereist een zeer 

planmatige aanpak. Afwezigheden (ziekte en andere, inzonderheid wanneer het sociaal 

statuut voor magistraten een feit is), kunnen moeilijker worden opgevangen. Het 

arbeidshof telt geen plaatsvervangende raadsheren (wettelijk niet mogelijk). 

 
20 Tot op heden is nog geen tekst beschikbaar. De vraag werd gesteld aan het College van de Hoven en 

Rechtbanken. 
21 Op basis van gegevens verstrekt ten vertrouwelijke titel door de verantwoordelijke sponsormagistraat belast 

met de werklastmeeting 
22 Per 1 oktober 2022 ging 1 magistraat op pensioen. Per 1 juli 2024  wordt één van de magistraten 67 jaar oud. 

De effectieve bezetting  van 9 magistraten op 1 oktober daalt dan naar 8 eenheden.. 
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• de toename van het aantal zittingen en zaken per magistraat betekent eveneens dat het 

aantal opleidingen per magistraat zal dalen. 

• er is een gevaar dat de gemiddelde doorlooptijden langer zullen worden en dat 

achterstand in bepaalde materies zal ontstaan. 

• het is onmogelijk dat magistraten van het arbeidshof nog andere taken op zich 

nemen23. 

 

2. Opstellen van beheersplannen met specifieke doelstellingen 
 

De komst van het verzelfstandigd beheer houdt in dat de korpschef, samen met het 

directiecomité, beheersplannen zal moeten opmaken en overmaken aan het College van de 

Hoven en Rechtbanken.24 

 

In dit beheersplan zal vanzelfsprekend moeten uitgegaan worden van de nieuwe realiteit, 

zijnde de personeelsbezetting op basis van het allocatiemodel. Ik stip nu al zaken aan die 

zeker in dit beheersplan moeten voorkomen om concreet te anticiperen op de risico’s 

hierboven vernoemd: 

• de beheersing van de doorlooptijd en het vermijden van gerechtelijke achterstand 

• het opmaken van een zaakverdelingsreglement om magistraten en personeel in elke 

afdeling optimaal in te zetten  

• onderzoeken of het behoud van twee volwaardige afdelingen nog haalbaar is met de 

personeelsbezetting 

• zoveel mogelijk het behoud van de specialisatie bevorderen 

• kennis delen via digitalisering (niet alleen rechtspraak doch ook rechtsleer). De kennis 

die men vergaart via opleidingen moet verplicht worden gedeeld in het korps 

• uitwisseling van ervaringen in het domein van het recht met andere collega’s van 

arbeidshoven (voornamelijk die van het ressort Antwerpen en Brussel). Oog hebben 

voor solidariteit tussen de arbeidshoven 

• opmaken van standaarden naar kwaliteit, zowel wat de inhoud als vorm en taal van de 

arresten betreft. 

 

3. Werkingskosten (Fedcom) 
 

Fedcom is de federale boekhoudkundige applicatie van de Overheid en is sedert 2020 

verplicht te gebruiken door de DG Rechterlijke Organisatie, de DG Rechterlijke Orde en de 

DG Penitentiaire Instellingen.  

 

In het kader van het verzelfstandigd beheer is de correcte verwerking en het beheer van de 

werkingskosten voor het arbeidshof als entiteit één van de randvoorwaarden tot optimalisatie 

van de middelen. 

 
23 In het arbeidshof Gent hebben volgende magistraten een bijkomende opdracht: 

• eerste voorzitter Dooms maakt deel uit van het College van de Hoven en Rechtbanken; 

• kamervoorzitter Lietaert maakt deel uit van de Hoge Raad voor de Justitie; 

• kamervoorzitter Demedts is voorzitter van de controlecommissie van het RIZIV en is plaatsvervangend 

lid in de Adviesraad van de Magistratuur (tot december 2022); 

• Raadsheer Sablon maakt deel uit van de Adviesraad van de Magistratuur (tot december 2022) en is 

tevens plaatsvervangende voorzitter van de Controlecommisise van het RIZIV; 

• Raadsheer Descamps is één van de assessoren van de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger 

beroep in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent. 
24 Zie artikel 184/2 en 184/5 Ger.W.. 
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De implementatie van de SAP-Fedcomtoepassing voor algemene en budgettaire boekhouding 

vraagt echter goed opgeleide mensen in het team. In een kleinere organisatie als het 

arbeidshof, waarbij in de toekomst het feitelijke kader in min zal worden aangepast, is dit niet 

evident. Dat is dan zeker te benoemen als een risico, nu het arbeidshof twee afdelingen heeft. 

 

In de toekomst zal ik dan ook aandacht schenken aan: 

• een doorgedreven basisopleiding voor de medewerkers van de griffie die instaan voor 

het beheer van de aankopen voor de twee afdelingen 

• een samenwerkingsprotocol met de steundienst van het college en andere 

arbeidshoven om bepaalde gemeenschappelijke aankopen te globaliseren (efficiëntie 

in de aanwending van personele middelen). Dit geldt echter alleen voor bestellingen 

van goederen waarvoor geen algemene aanbesteding werd goedgekeurd, zoals bv. 

boeken 

• de analyse van het toegekend budget (monitoring). 

 

Deze acties zullen deels de risico’s opvangen die het project Fedcom met zich meebrengen. 

 

4. PersoPoint 
 

Dankzij PersoPoint zullen zowel magistraten als de personeelsleden van elke entiteit, 

waaronder het arbeidshof Gent, ten allen tijde toegang hebben tot hun digitaal 

personeelsdossier. Persopoint biedt immers vijf diensten aan:  

 

 
 

Als leidinggevende zal ik via een digitaal rapportage-instrument toegang hebben tot de 

personeelsdossiers waarover ik bevoegdheid heb, in de eerste plaats de magistraten van het 

hof. 

 

Dit houdt zowel een uitdaging als een risico in. De uitdaging is om via de rapportage aan 

proactief beleid te doen. Op voorhand verloven inplannen, op toekomende pensioneringen 

anticiperen e.d.  

 

Het risico is dat bij onvoldoende professionele ondersteuning (opleiding) de mogelijkheden 

van het systeem onderbenut worden. Tevens moet men oog hebben voor de specifieke vragen 
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van de medewerkers bij fouten. Er is een gevaar dat de juridische ondersteuning vanuit de 

steundienst naar kleinere entiteiten zoals het arbeidshof minimaal zal zijn.  

 

5. Rapportering en verantwoording naar het College toe 
 

In de komende jaren zal de rapportering naar het College van de Hoven en Rechtbanken nog 

toenemen. In het kader van het verzelfstandigd beheer zal het directiecomité een beleidsplan 

moeten opmaken en overmaken aan het College. Dit beleidsplan zal jaar na jaar moeten 

geëvalueerd worden en desnoods tussentijds worden bijgestuurd. 

 

Naast het beleidsplan worden volgende zaken aan het College van de Hoven en Rechtbanken 

overgemaakt: 

• de situatie as such van het personeel (magistraten, griffiers en griffiemedewerkers) 

met het oog op de uitrol van de vacatureplannen die door het College worden 

voorbereid 

• de rapportering van de werkingskosten (op basis van de gegevens verstrekt door 

Fedcom) 

• de opvolging van de richtlijnen van het College (denk aan de richtlijnen inzake de 

Covid-maatregelen) 

• de verdere stappen inzake informatisering. Het College werkt immers aan het 

opmaken van een architectuur van het informaticalandschap teneinde de verschillende 

informaticasystemen van de rechtbanken op elkaar af te stemmen. 

 

Deze rapportering brengt bijkomend werk met zich mee. De aangehaalde problemen van de 

verminderde bezetting van het personeel inzake Fedcom en PersoPoint kunnen hier dan ook 

herhaald worden. 

 

In het kader van de definitieve overstap naar het verzelfstandigd beheer, beschikt het 

arbeidshof Gent deeltijds (20% voor het arbeidshof en 80% voor het hof van beroep van Gent) 

over een attaché managementondersteuning.25  

 

De functie van attaché managementondersteuning is mede op initiatief van het College van de 

Hoven en de Rechtbanken ingevoerd met het oog op het ondersteunen van de korpsoversten 

en de directiecomités.  

 

De attaché zal ook in de toekomst worden ingezet voor de rapportering en het voorbereiden 

van de beheersovereenkomsten. 

 

C. Het versnellen van de digitalisering 
 

Vooraleer een risicoanalyse uit te voeren nopens de gevolgen van de voortschrijdende 

digitalisering, past het om even terug te blikken op de stappen die in de voorbije jaren werden 

gezet. Een kort chronologisch overzicht helpt hierbij: 

• op 8 december 2017 werd in het GEBECOM26 het startschot gegeven van het digitaal 

gerechtsdossier. De beide colleges (College van de Hoven en Rechtbanken en College 

van het Openbaar Ministerie) hebben hun strategische visie kenbaar gemaakt aan de 

 
25 Vanaf 21 juni 2022. 
26 Gemeenschappelijk Beheerscomité 
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stakeholders van de rechterlijke orde.27 Hierbij wordt aandacht gegeven aan een echt 

volledig uniek elektronisch dossier.28 

• het project JustNew werd aangekondigd op 3 oktober 2019. Inmiddels is het 

geïmplementeerd. 

• inzake Identity & Acces Management is er de strategische visie van het OM van 2 

november 2020 en deze van het College van de Hoven en Rechtbanken voor de jaren 

2020-2024. 

• de Minister van Justitie heeft in zijn beleidsplan aangekondigd de volgende werven 

van de ICT aan te pakken: 

o digitale omgeving 

o werkplek 

o videozittingen 

o digitaal dossier 

o evolutie van bestaande zaken: MaCH, E-deposit, … 

o ontwikkelen van aanvullende centrale bouwstenen  

o nieuw case management systeem & document management systeem 

o Just-on-Web: nieuw uniek toegangsportaal tot e-diensten van Justitie 

o digitale inningen 

o digitalisering van de gevangenissen 

o data gestuurde Justitie 

 

Inmiddels werd door Europa in het kader van het Europese relancefonds29 in deze legislatuur 

137 miljoen euro geïnvesteerd in de digitalisering van justitie. Daarvan is 102 miljoen euro 

bestemd voor de digitalisering van de rechterlijke orde. Daarnaast worden ook de ICT-

budgetten van justitie structureel opgetrokken met 30 miljoen euro.30 De eerste stap daarin 

was de uitrol van de nieuwe laptops en Office 365. 

 

Het is verheugend vast te stellen dat er in huidige legislatuur fors wordt geïnvesteerd in ICT. 

Dit schept mogelijkheden, doch brengt ook gevaren en risico’s met zich mee voor de 

organisatie.  

 

Het eerste risico is een algemeen risico dat inherent is wanneer een organisatie IT gebruikt. 

De mogelijkheid bestaat immers dat van buitenaf wordt gepoogd in het informaticasysteem 

binnen te dringen. Het gaat hier specifiek om delicten die een inbreuk plegen op de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen of de gegevens die 

daarin worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen.31 Dit geldt des te meer nu artikel 782bis 

van het Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd 32 en elke beslissing integraal zou worden 

opgenomen in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en 

arresten van de rechterlijke orde. 

 

Het tweede risico is een risico dat bestaat dat bij alle hoven wordt afgestapt van de applicatie 

HBCA-CTAH ten voordele van MACH. Aan het begin van de tweede helft van 2020 werd 

het College van de Hoven en Rechtbanken immers op de hoogte gebracht van de 

 
27 Het college van het OM op 2 november 2020. Het college van de zetel in november 2021. 
28 Pagina 72 en 73 van de blauwdruk 2.0 van het College van de Hoven en Rechtbanken. 
29 Recovery and Resilience Facility – RRF. 
30 Naar een totaal bedrag van 70 miljoen euro. 
31 Zie de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 28 november 2000 inzake 

informaticacriminaliteit, Parl. St. Kamer, 1999/2000, Doc. 50-213/001 (6). 
32 Zal normaal in voege treden op 1 september 2022 krachtens art. 6 Wet 12 juli 2021, B.S. 20 juli 2021. 
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totstandkoming van een nieuwe overeenkomst met de firma AXI, de historische contractant 

voor de ontwikkeling van de applicatie-ondersteuning voor de Mach-applicatie binnen de 

zetel en het Openbaar Ministerie.  

 

De Conferentie van de Hoven heeft zijn bekommernis al geuit ten aanzien van de Minister 

van Justitie voor wat betreft de gevolgen voor de applicatie die wordt gebruikt in de hoven, 

zijnde HBCA-CTAH. 

 

HBCA-CTAH is een dynamische applicatie die in de eerste plaats werd ontwikkeld als 

werkinstrument. De databank achter de applicatie laat toe bepaalde elementen (verloop van 

een zaak/verloop van zittingen) zowel naar het verleden als naar de toekomst te evalueren. 

 

De applicatie werd in de loop van de jaren steeds verbeterd zodat een centrale databank SAS 

kon worden ontwikkeld waardoor een geautomatiseerde doorstroming van gegevens van de 

databanken van alle hoven van beroep en arbeidshoven werd gerealiseerd. 

 

Indien de applicatie niet verder meer wordt ontwikkeld of ondersteund, bestaat er een zeer 

groot gevaar dat de arbeidshoven de verdere stappen van digitale transformatie niet kunnen 

zetten.  

 

Een derde risico dat beheerd moet worden, is een algemene uitval van het systeem 

(onverwachte stroompanne). Een stroompanne van een paar uur betekent anno 2022 dat er die 

dag amper efficiënt kan gewerkt worden. Redactie van arresten is onmogelijk. Alleen 

manuele handelingen kunnen gesteld worden, met alle tijdverlies tot gevolg. 

 

Als laatste risico haal ik de weerstand aan van magistraten/medewerkers. Veranderen van 

gewoontes, werkprocessen is niet evident. Nog teveel medewerkers zijn bevreesd om mee te 

stappen in het verhaal van de digitale transformatie. Om dit goed te implementeren is er meer 

nodig dan alleen maar opleidingen. Het vergt een mentaliteitswijziging en daar speelt de 

korpsoverste een voorname rol in.  

 

D. Het digitaal platform van rechtspraak en kennisbeheer 
 

Door de Minister van Justitie werd een wetsontwerp33 neergelegd waarbij onder meer een 

Centraal Register voor de beslissingen van de rechterlijke orde zou worden opgericht. Dit 

wetsontwerp werd aangenomen door de Kamer op 16 oktober 2022 en werd gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad op 24 oktober 2022.34 

  

Volgende krachtlijnen van de wet zijn van belang35: 

• het vonnis of arrest wordt in gedematerialiseerde vorm opgemaakt. 

• het register wordt een geïnformatiseerde gegevensbank met volgende doelstellingen 

o opnemen, bewaren en beheren van alle vonnissen om de uitoefening van de 

wettelijke opdrachten van de rechterlijke orde te vergemakkelijken 

o te fungeren als authentieke bron van alle vonnissen (heeft de waarde van de 

minuut) 

 
33 Parl. St. Kamer, 55 2754/001 
34 Wet van 16 oktober 2022 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde 

en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de 

wraking van de gezworenen, B.S., 24 oktober 2022, ed. 2. 
35 Zie verslag van de 2de lezing in de Kamer, Parl. St. Kamer, 55 2754/007. 
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o de raapleging via elektronische weg van de in het Centraal Register 

opgenomen gegevens toe te laten door welbepaalde groepen van personen 

o de verwerking van de gegevens voor statistische doeleinden 

o de verwerking van de in het Centraal Register opgenomen gegevens voor het 

verbeteren van de kwaliteit van die gegevens 

o de verwerking van de in het Centraal Register opgenomen gegevens voor het 

optimaliseren van de organisatie van de rechterlijke orde 

o de verwerking van de in het Centraal Register opgenomen gegevens voor het 

ondersteunen van de leden van de rechterlijke orde. 

 

De wet houdt enorme ambities in en houdt ook grote uitdagingen in voor de rechterlijke orde. 

Gelet op de omvang van het project zoals voorzien in de wet en de impact die dit zal hebben 

op de werking van de hoven en rechtbanken, moet extra aandacht worden besteed aan de 

mogelijke risico’s die met dergelijk project gepaard gaan. Dit gaat meer bepaald over de 

aspecten van gegevensbescherming, beveiliging , data-infrastructuur, wenselijkheid van een 

open data-beleid, en last but not least de capaciteit in personele middelen. 

 

Deze aspecten worden natuurlijk in de eerste plaats op macroniveau beheerst, doch moeten 

ook op het vlak van het arbeidshof als organisatie als risicofactor in rekening worden 

gebracht. Ik denk hierbij niet zozeer aan de risico’s inzake beveiliging, doch aan het risico van 

ongelijkheid tussen partijen inzake het consulteren en het gebruik van de databank. Het 

gevaar is niet denkbeeldig dat alleen grote gespecialiseerde beoefenaars van de juridische 

beroepen de consulatie kunnen aangrijpen om de rechtspraak te sturen via algoritmen. 

 

Een tweede aspect dat zeker als risico voor het arbeidshof zelf kan bestempeld worden is de 

vraag wie de anonimisering/pseudonimisering van de uitspraken voor zijn rekening dient te 

nemen. Deze vraag is zeker niet vrijblijvend nu het niet alleen gaat om een technische 

discussie doch ook om de verantwoordelijkheid van de hoofdgriffier om de uitgesproken 

arresten te bezorgen aan die databank.  

 

E. Het verzoenen van kwaliteit en snelheid van de uitspraken 
 

Uit het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Justitie 202036 blijkt dat 12 van de door de 

Hoge Raad gegrond verklaarde klachten gingen over de trage rechtsgang. Bij de opening van 

het gerechtelijk jaar 2021/2022 werd door de pers gemeld dat in sommige rechtscolleges 

zaken pas in 2032 worden gepleit.37 

 

Het is duidelijk dat de rechtszoekende ook op het niveau van hoger beroep geen jaren op zijn 

uitspraak wil wachten. Voor de rechtszoekende is de doorlooptijd van de hele procedure van 

belang en rekent hij vanaf het tijdstip van het inleiden van de zaak voor de arbeidsrechtbank. 

Tot dusver is het arbeidshof Gent erin geslaagd om de doelstellingen van de Minister van 

Justitie te behalen, zijnde gemiddeld een uitspraak binnen het jaar na het aantekenen van het 

hoger beroep.  

 

Het is evident dat ik voor de komende jaren die doelstelling wil blijven halen. Die doelstelling 

komt echter onder druk te staan, nu op basis van de interne allocatiemodellen die het College 

 
36 www.hrj.be , jaarverslag 2020 (pagina 48-49). 
37 Sommige rechtszaken worden pas in 2032 gepleit. Magistratuur: een knelpuntberoep? | VRT NWS: nieuws 

http://www.hrj.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/31/magistratuur-een-knelpuntberoep/
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van de Hoven en Rechtbanken thans uitwerkt38, het risico bestaat dat de bezetting van 

magistraten en griffiers in aantal serieus zal dalen.  

 

Wanneer de kritische grens39 is overschreden, bestaat het bijkomend risico dat, om de 

doelstellingen te halen van de gemiddelde doorlooptijden, aan kwaliteit van het werk wordt 

ingeboet. Minder goed gemotiveerde arresten zullen ook veel vlugger worden aangevochten 

voor het Hof van Cassatie. 

 

Kwaliteit in complexe zaken vergt tijd, niet in het minst bij de voorbereiding van de dossiers. 

Als men de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens erop naslaat40, 

wordt bij het bepalen van achterstand immers ook rekening gehouden met de complexiteit van 

de zaak. 

 

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht zijn takken van het recht die zich lenen tot 

specialisatie. De magistraten van mijn korps moeten zich dan ook voortdurend bijscholen.  

 

Bij het formuleren van mijn doelstellingen voor het volgende mandaat, zal ik dan ook de 

risico’s incalculeren voor wat betreft het naleven van de doorlooptijden.  

 

F. Tevredenheid van het team (balans tussen werkdruk en welzijn – HRM) 
 

Een van de grote uitdagingen waarvoor alle rechtbanken en hoven staan, is om in de toekomst 

de geschikte medewerkers te vinden41. Dit gaat niet alleen om magistraten42, maar ook om 

griffiers en griffie-medewerkers. Een van de factoren die beslissend zijn om medewerkers aan 

te trekken is of de korpsoverste dynamisme uitstraalt en of er een teamgeest aanwezig is. 

 

‘Werkbaar werk’ is tegenwoordig alom een hot issue, zowel op het vlak van beleid als in 

organisaties. De korpsoverste heeft daar wel als eerste zicht op om daar op in te spelen en 

valkuilen te vermijden van ‘burn-out’ en te hoge werkstress.  

 

Aangezien het risico op onderbezetting reëel is, wordt van huidige korpsoversten verwacht dat 

zij sterk investeren in Human Resource Management (HRM). Volgens de principes van HRM 

is personeelsbeleid een van de doorslaggevende succesfactoren in een goede organisatie. Net 

zoals bedrijven worden de rechtbanken geconfronteerd met concurrentie op het vlak van 

aanwervingen. Deze tendens is de laatste jaren meer dan zichtbaar door de krapte van het 

aantal kandidaten.43 

 

Als korpsoverste dien ik dan ook nauwlettend mee op te volgen welke pistes door de 

Adviesraad voor de magistratuur worden bewandeld inzake het sociaal statuut. De Minister 

van Justitie heeft in zijn beleidsplan reeds aangekondigd dat hij werk wil maken van een 

 
38 Op 1 oktober 2021 werd door het College van Hoven en Rechtbanken de resultaten voorgesteld. De 

zogenoemde piste 1 werd uit de doeken gedaan. Op basis van die voorlopige cijfers worden tendensen 

vastgesteld en gebruikt voor de opmaak van nieuwe allocatiemodellen. 
39 Hangt af van de resultaten van het allocatiemodel. 
40 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Artikelsgewijze commentaar, Interstentia, 

Antwerpen, 2004, p. 431 e.v. 
41 Men gewaagt nu van de ‘war of talents’ https://www.jobat.be/nl/art/7-redenen-voor-een-nieuwe-war-for-talent.  
42 Zie het jaarverslag van de Hoge Raad voor Justitie en de analyse van Dirk Leestmans in VRT NWS (supra). 
43 In 2021 waren er op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg en vredegerechten onvoldoende 

kandidaten voor de vacante plaatsen. 

https://www.jobat.be/nl/art/7-redenen-voor-een-nieuwe-war-for-talent
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modern en aantrekkelijk sociaal statuut voor de magistratuur. In concreto denkt men er onder 

meer aan uitloopbanen door halftijdse prestaties toe te laten. 

 

Inmiddels werd door de Minister van Justitie aan de colleges en de Adviesraad een tekst van 

voorontwerp houdende invoeging van een sociaal statuut meegedeeld. Bedoeling is om nog in 

huidige legislatuur een wettelijke basis te hebben voor de invoering van een volwaardig 

sociaal statuut.  

 

De Minister heeft aan de Colleges (zetel en openbaar ministerie) en de Adviesraad voor de 

magistratuur gevraagd voor 28 oktober 2022 hun advies over dit voorontwerp te verlenen.   

 

De voorstellen in het voorontwerp zijn lovenswaardig doch brengen ook problemen met zich 

mee voor de organisatie van de rechtbanken, meer bepaald in kleinere korpsen zoals het 

arbeidshof Gent.  

 

Al deze toekomstige omwentelingen dwingen om proactief en creatief voor de dag te komen, 

zodat magistraten en medewerkers graag blijven werken. Niet onbelangrijk hierbij is dat na de 

Covid pandemie het telewerk reglementair ook is ingevoerd44. Deze nieuwe vorm van werken 

is een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden voor de operationele doelstellingen 

van dit beleidsplan. 

 

G. Het loslaten van bepaalde (gepercipieerde) verworvenheden 
 

Het is een grijs gedraaid gezegde: “Magistraten leven in een ivoren toren”. Dit gezegde is 

anno 2022 helemaal niet meer van toepassing, zeker niet voor magistraten die werkzaam zijn 

in de arbeidsgerechten. Dit neemt niet weg dat de zeer snelle evoluties in het maatschappelijk 

bestel soms ook een cultuurschok teweegbrengen in de magistratuur. 

 

Gezag wordt niet zo maar meer aanvaard.45 Dit gegeven geldt ook voor de uitspraken van de 

rechtbanken in het algemeen. Het natuurlijk gezag dat een rechtscollege uitstraalt, heeft alles 

te maken met de kwaliteit van de rechters, hun empathisch vermogen en de communicatie 

naar de rechtszoekende toe. 

 

Als magistraten moeten wij ook aanvaarden dat de digitale transformatie een omslag van 

mentaliteit met zich meebrengt. Wij moeten het papieren dossier durven loslaten en 

documenten en conclusies consulteren via een simpele muisklik. Voorwaarde is evenwel dat 

de software en hardware up-to-date zijn. 

 

De vele sociologische veranderingen die de laatste jaren worden vastgesteld, hebben 

repercussies in het recht. Niet zelden wordt nieuwe wetgeving ingevoerd nadat 

maatschappelijk sterk wordt gereageerd op feiten.46 Van goede magistraten wordt verwacht 

dat zij mee de tendensen en evoluties in het maatschappelijk denken op de voet volgen. 

 

 
44 KB 13 juni 2021, B.S. 25 juni 2021 (ed.2). 
45 Zie bijvoorbeeld voor een studie over politie en gezag: Politie en gezag. Historisch pleidooi voor een moderne 

benadering in: Vijver, K. van der & F. Vlek (red.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen 

over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning, Den Haag: Elsevier Overheid, 

2006,  p. 227-247. 
46 Ik refereer hiervoor aan de nieuwe wetgeving op seksueel geweld na het rapport van de Hoge Raad voor 

Justitie Opvolgings- en uitdiepingsrapport Naar een betere aanpak van seksueel geweld, 25 juni 2020 
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Als korpsoverste is het mijn taak ervoor te zorgen dat alle magistraten van mijn korps alert 

blijven, niet alleen voor de steeds snellere opeenvolgende wetswijzigingen allerhande, doch 

ook voor de technologische en maatschappelijke veranderingen in de maatschappij.47 

 

Een magistraat dient dan ook actief in het leven te staan, doch zonder zijn onafhankelijkheid 

in het gedrang te laten. Een heikel punt hierbij is het gebruik van sociale media, zoals 

Facebook en Messenger.48 

V. Sterkte van het arbeidshof als organisatie 
 

Op basis van een door mij verrichte Swot-analyse49 kan ik volgende sterktes van het 

arbeidshof Gent opnoemen: 

• alle individuele beroepsmagistraten zijn stuk voor stuk beslagen in de sectoren van het 

arbeids- en socialezekerheidsrecht. Zij hebben allen ook voordien gezeteld in de 

arbeidsrechtbank. De duur van de gemiddelde opgedane ervaring in die takken is aan 

de zeer hoge kant. 

• er is een echte teamgeest in het korps. Iedereen is bereid zijn/haar deel van het werk te 

doen en bij verhindering wordt zonder probleem ingesprongen voor elkaar. 

• de griffiers verlenen in de hen toegewezen kamer effectief bijstand aan hun magistraat 

zodat er echt van een zeer goede werkverdeling/samenwerking tussen griffier en 

magistraat kan worden gesproken.50 

• de contacten tussen de zetel en het arbeidsauditoraat-generaal bij het arbeidshof 

verlopen vlot en informeel. Eventuele problemen worden vooraf gemeld.  

• de contacten met andere stakeholders (balies, volmachtdragers, universiteiten (in het 

kader van stages, opleidingen, e.d.), Hoge Raad voor de Justitie, Adviesraad voor de 

magistratuur en de Colleges (van de Hoven en Rechtbanken en het Openbaar 

Ministerie) zijn veelvuldig en verlopen vlot.51 

• er wordt enorm geïnvesteerd in klantvriendelijkheid 52 

• de actieve participatie van de raadsheren in sociale zaken53 

• de omzwaai naar digitale transitie54 

• de ondersteuning door een attaché managementondersteuning 

VI. Strategische doelstellingen voor het volgende mandaat 
 

Bij het formuleren van de strategische doeleinden voor de komende jaren, ga ik uit van de 

visie en waarden die het arbeidshof Gent wil uitdragen.  

 

 
47 Denk aan de MeToo-beweging, Black Lives Matter en de genderproblematiek. 
48 Ik refereer aan de gids voor de Magistratuur, 9. 
49 Verricht tussen het midden van mijn eerste mandaat en de opmaak van huidige tekst. 
50 Dit is niet vanzelfsprekend. In andere hoven wordt de notie “bijstand aan de magistraat” minimaal ingevuld. 
51 Dit wordt ook versterkt nu ikzelf lid ben van het College van de Hoven en Rechtbanken, één van de 

magistraten lid is van de Hoge Raad, een andere magistraat lid van de Adviesraad voor de magistratuur. 
52 Dit is niet beperkt tot het gewone onthaal van de rechtszoekende, er wordt ook gestreefd naar vlot taalgebruik 

met de rechtszoekende. 
53 Van zodra er een kandidatuur van een raadsheer in sociale zaken is, wordt die kandidaat door mij persoonlijk 

uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek worden reeds alle facetten van het zetelen als lekenrechter 

besproken. Tevens wordt de actieve rol van de lekenrechter in de voorbereiding van de zitting en het beraad na 

de zitting beklemtoond. 
54 Niet in het minst mogelijk gemaakt door mijn secretaris, die tevens LPU is. 
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Het arbeidshof Gent waarborgt dat elke burger/rechtszoekende die zich wendt tot het hof, 

correct en op een voor hem/haar begrijpbare taal wordt geïnformeerd over de toegang tot het 

arbeidshof als rechterlijke entiteit, en dat wanneer een zaak wordt ingeleid deze wordt 

behandeld in een redelijke termijn, d.w.z. normaal gesproken afgehandeld binnen een 

tijdspanne van één jaar. 

 

Deze mission statement is de kern voor de uitrol van mijn strategische doelstellingen, en 

wordt aangevuld met doelstellingen die gelinkt zijn aan de verdere ontwikkelingen aangaande 

het verzelfstandigd beheer. 

 

De strategische doelstellingen zijn de volgende: 

• klantvriendelijkheid 

• elke zaak wordt afgehandeld binnen een redelijke termijn, met als streefdoel 

maximum één jaar vanaf de inschrijving op de rol tot datum van de eindbeslissing 

• elke zaak wordt grondig onderzocht om tot een onderbouwde beslissing te komen, in 

een voor elke partij heldere en leesbare taal 

• volledig in staat zijn om alle taken die gepaard gaan met het verzelfstandigd beheer te 

managen 

• integrale kwaliteitszorg (IKZ) 

 

Ik zal één voor één die doelstellingen omschrijven, en daar onmiddellijk de operationele 

doelstellingen aan koppelen.  

 

A. Klantvriendelijkheid 
 

In de normale betekenis van het woord is klantgerichtheid het prioriteit geven aan de 

tevredenheid van klanten, collega’s, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar 

handelen.55 

 

Het arbeidshof kan als rechtscollege niet zomaar gelijkgesteld worden met een professionele 

organisatie die opereert in de handel of de dienstensector, maar dat betekent niet dat bepaalde 

technieken die daar inherent noodzakelijk zijn om goed te opereren, niet kunnen worden 

toegepast in de organisatie. 

 

Hierbij ga ik uit van de idee dat elkeen die extern te maken heeft met het arbeidshof, als 

potentiële klant kan worden beschouwd. Het gaat om de stakeholders die te maken hebben 

met de organisatie. Die stakeholders zijn in de eerste plaats de rechtzoekenden, de advocaten 

en/volmachtdragers en ook alle andere instanties en organen die contacten hebben met het 

arbeidshof Gent.  

 

Zonder exhaustief te willen zijn, som ik de belangrijkste op: 

• de rechtszoekenden 

• de advocaten en/of volmachtdragers die de partijen bijstaan 

• de onderscheiden balies van het ressort en buiten het ressort 

• de arbeidsrechtbank Gent 

• de andere arbeidshoven van het land 

• het hof van beroep Gent 

 
55 Definitie ontleend aan cpv, administrator, www.competentiesvoorbeelden.nl/2011/11/22/klantgerichtheid. 

http://www.competentiesvoorbeelden.nl/2011/11/22/klantgerichtheid
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• de Hoge Raad voor de Justitie 

• het College van de Hoven en Rechtbanken 

• het College van het Openbaar Ministerie 

• de procureur-generaal bij het hof van beroep Gent en het arbeidshof Gent 

• het arbeidsauditoraat-generaal bij het arbeidshof Gent 

• de Adviesraad van de magistratuur. 

 

De klantvriendelijkheid wil ik verwezenlijken via volgende operationele doelstellingen: 

• professioneel gericht onthaal verder uitbouwen  

• optimaliseren van de mogelijkheden van de website 

• eenvoudig en helder taalgebruik in formulieren/aanvragen nastreven 

• intensifiëren van contacten met stakeholders 

 

1. Professioneel gericht onthaal verder uitbouwen 
 

Deze operationele doelstelling vereist vooreerst een differentiatie naargelang de doelgroep 

waarmee het arbeidshof als organisatie te maken heeft. Voor de burger/individuele 

rechtszoekende begint het onthaal in de griffie56, in de zittingszaal57 en via de geëigende 

communicatiekanalen.58. 

 

Uiterlijk op 1 januari 2023 wil ik dat volgende doelstellingen gerealiseerd worden: 

• dat de medewerkers griffie, via (interne) en (externe) opleiding, in staat zijn aan de 

balie elke rechtszoekende onmiddellijk op een vlotte en correcte wijze in te lichten 

over alle documenten die nodig zijn om een zaak voor het arbeidshof in te leiden. 

Daarnaast wordt ook (nu al beschikbaar) gebruik gemaakt van modelformulieren die 

in klare en leesbare taal zijn opgesteld. 

• dat de website van het arbeidshof volledig is opgefrist, en het luik zittingsmanagement 

als eerste kan worden aangevinkt, met een hyperlink naar de externe communicatie 

met de belanghebbende stakeholders 

• dat alle pleitzaken op uur zijn vastgesteld en de regeling onmiddellijk op de website 

kan worden ingezien 

• dat de ligging van de zittingszalen ook duidelijk wordt aangegeven in de 

communicatie over de pleitzitting 

• dat partijen ten laatste 5 minuten voor de zitting in persoon ook worden aangesproken 

door een medewerker van de griffie 

• dat minstens één keer per jaar wordt overlegd met de stafhouders en representatieve 

organisaties over het zittingsmanagement. 

 

Naar de andere stakeholders toe engageer ik mij om verder,  zoals in de voorbije 

ambtsperiode, regelmatig formeel en informeel contact te houden en overleg te plegen over 

issues die gemeenschappelijk zijn aan onze organisaties. 

 

  

 
56 Bij de inleiding van de zaak. 
57 Bij de behandeling van de zaak. 
58 Digitaal platform e-deposit, mail en telefonisch contact met de griffie/ zittingsgriffier, via consultatie van de 

website, schriftelijk. 
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2. Optimaliseren van de mogelijkheden van de website 
 

Een nieuwe website werd voor het publiek toegankelijk gemaakt op vrijdag 14 juni 2019 en 

kreeg een update m.i.v. 6 september 2022. 

 

Nog steeds kunnen partijen/advocaten gebruik maken van modelformulieren die het 

arbeidshof Gent aanbiedt (bijvoorbeeld een inleidend verzoekschrift en een afsprakennota 

termijnregeling).  

 

De businessapplicatie CTAH/HBCA uploadt dagelijks de vastgestelde zaken in de beide 

afdelingen. Via een zoekvenster kunnen de partijen of hun vertegenwoordiger nagaan (op 

basis van het rolnummer, zittingsdag of kamer), wanneer hun zaak zal voorkomen en op welk 

uur. Sinds 2020 fixeert het arbeidshof Gent op uur, zodat het tijdsverlies voor 

partijen/advocaten tot een strikt minimum wordt herleid. 

 

Via de alertbox en nieuwsberichten communiceert het arbeidshof verder allerhande andere 

nuttige info, zoals (gewijzigde) lokale covidmaatregelen, wetgeving, gewijzigde of nieuwe 

functionaliteiten/procedures, gewijzigd of nieuw bijzonder reglement, …. 

 

Het is mijn bedoeling de functionaliteit van de website nog verder te optimaliseren door ook 

de fixatietermijnen te moduleren via de website. Hiervoor heb ik reeds een vergadering gehad 

met alle stafhouders van het ressort.59 De stafhouders van het ressort hebben zich na de 

vergadering ook geëngageerd om de conclusiekalenders in eenvoudige zaken te beperken tot 

de wettelijke termijnen.60 

 

Hiernaast heeft de voltallige vergadering van de beroepsmagistraten ook in september 2021 

beslist om het gebruik van een functioneel e-mailadres per afdeling te gebruiken voor alle 

communicatie naar externen toe voor wat betreft het zittingsmanagement.  

 

3. Eenvoudig en helder taalgebruik in formulieren/aanvragen nastreven 
 

Het project “eenvoudig en klaar taalgebruik” werd reeds gestart op 6 maart 2018 61. Dit 

project had tot doel om het taalgebruik in templates van de beschikkingen, processen-verbaal 

en arresten, aan te passen/te verbeteren/te moderniseren.  

 

Dit project werd in september 2022 gefinaliseerd. Alle modellen van verzoekschriften, 

processen-verbaal inzake bewijs en beschikkingen rechtsdagen werden onder de loep 

genomen. De werkgroep heeft die modellen aangepast en uitgezuiverd met als enig doel de 

complexe juridische informatie en procedure aan de rechtszoekende over te brengen in een 

voor hem/haar begrijpelijke taal. Evident is gezorgd dat alles wetgevingstechnisch conform is. 

 

Mijn bedoeling blijft om daar verder op in te spelen, en ook om de structuur van de arresten te 

uniformiseren in de toekomst. Ik engageer mij om dat klaar te spelen tegen 1 januari 2024. 

 

Er werd door mij contact opgenomen met de vzw Droits Quotidiens om een opleiding, over 

klare juridische taal in de vorm van 2 workshops. Deze workshops vonden plaats op 1 en 15 

 
59 Op 12 en 13 oktober 2020. 
60 1 conclusie voor de eiser, twee voor de verweerder in graad van beroep. 
61 Agendapunt nr. 6 van de vergadering van de beroepsmagistraten van 6 maart 2018. 
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februari 2022. Niet alleen de magistraten hebben die workshops gevolgd, doch ook alle 

zittingsgriffiers.  

 

Op basis van de feedback na de opleiding werd onder impuls van raadsheer Verbeke verder 

gewerkt aan eenvoudige modellen van brieven naar de rechtzoekenden. Tevens werd aandacht 

besteed aan het uitzuiveren van het juridisch argon in modellen van arresten. 

 

4. Intensifiëren van contacten met stakeholders 
 

De huidige rol van een korpsoverste is ingebed in een context van kennismaatschappij. De 

impact van technologische ontwikkeling op kwalificaties en vaardigheden is in een 

stroomversnelling getreden.  

 

Als korpsoverste wil ik de komende jaren regelmatig overleg plegen met volgende 

stakeholders: 

• het arbeidsauditoraat-generaal in de persoon van de eerste advocaat-generaal 

• de stafhouders van het ressort 

• de representatieve organisaties die de volmachtdragers voor de arbeidsgerechten 

aanwijzen 

• de Hoge Raad voor de Justitie 

• de eerste voorzitter van het hof van beroep Gent 

• de collega’s eerste voorzitters van de arbeidshoven 

• het IGO 

• de universiteiten en de hogescholen 

 

Nu ik lid ben van het College van de Hoven en Rechtbanken, heb ik uiteraard toegang tot heel 

wat informatie. De kennis die ik daar vergaar biedt mij de kans om proactief in te spelen op de 

veranderingen die op til zijn. Door goede contacten met collega’s van andere rechtbanken en 

hoven kan ik ook kennis en informatie uitwisselen en kunnen gemeenschappelijke projecten 

op touw worden gezet. Ik ben dan ook van plan om in de komende jaren die contacten te 

bestendigen en nog te intensifiëren.  

 

Aangezien twee van mijn magistraten en ook de hoofdgriffier in andere raden zetelen (resp. 

Adviesraad van de magistratuur en de Raad van Hoofdgriffiers), kan ik ook gemakkelijker 

contacten leggen met de voorzitters en medewerkers van die raden. Deze contacten bieden mij 

ook de kans om accenten van het arbeidshof Gent te duiden bij die raden/en of organen. 

 

Ik plan regelmatige contacten met de eerste voorzitter van het hof van beroep Gent. Deze 

contacten gaan meer bepaald over de input van mijn magistraten in de gespecialiseerde 

correctionele kamer van het hof van beroep, de verdeling van de referendarissen, de steun van 

de attachés managementondersteuning en de selecties van griffiers en personeelsleden. 

 

Voor het arbeidshof is de input van het arbeidsauditoraat-generaal heel belangrijk. De zetel is 

gebaat met een sterk arbeidsauditoraat-generaal. Wekelijks heb ik informele contacten met de 

eerste advocaat-generaal van het arbeidsauditoraat-generaal. In de toekomst wil ik die 

informele contacten iets meer structureren.  

 

In 2021 ben ik erin geslaagd om bijna alle stafhouders van het ressort in één algemene 

vergadering bijeen te roepen voor een visie over een samenwerking tussen het hof en de 

balies. De komende jaren wens ik elk jaar zo’n vergadering te houden. 
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De contacten met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding gaan voornamelijk over de 

samenstelling van de opleidingsonderdelen voor de algemene module arbeidsrecht voor de 

magistraten die benoemd zijn in de arbeidsgerechten. Voor volgend mandaat plan ik ook in 

dat aan de leden van het directiecomité opleiding wordt gegeven in managementstechnieken. 

Daarnaast wordt het arbeidshof ook nauw betrokken bij het organiseren van de (verplichte) 

opleidingen voor de (nieuw benoemde) rechters en raadsheren in sociale zaken. 

 

Tevens zal ik op de werkplek vragen dat “mobiele teams” een update geven over alle 

toepassingen van Windows. 

 

B. Elke zaak wordt afgehandeld binnen een redelijke termijn, met als 
streefdoel maximum één jaar vanaf de inschrijving op de rol tot datum van de 
eindbeslissing 

 

Het lijkt op het eerste gezicht eigenaardig om deze doelstelling als tweede te vernoemen. Ik 

wens hierbij op te merken dat deze tweede grote doelstelling ook ingebed is in de eerste, 

zijnde de klantvriendelijkheid. De rechtszoekende wenst dat zijn zaak zo snel mogelijk wordt 

afgerond. Niet alleen speelt de financiële impact van een zaak een rol, maar ook de 

emotionele gevolgen voor een rechtszoekende zijn niet te onderschatten.  

 

Vooraleer ik aan die doelstelling operationele doelstellingen koppel, wil ik wel een 

voorbehoud aantekenen. Het behalen van deze doelstelling is afhankelijk van een voldoende 

capaciteit van personele middelen. Er moeten voldoende magistraten en personeelsleden in 

het arbeidshof worden gealloceerd om kwalitatieve rechtspraak in twee afdelingen af te 

leveren. Daarbij mag niet louter worden uitgegaan van de cijfers die door het allocatiemodel 

voor de werklastmeting zullen worden gebruikt. De invoering van het verzelfstandigd beheer, 

management van het arbeidshof en het nieuw sociaal statuut voor de magistratuur, zijn 

eveneens factoren die in rekening dienen te worden gebracht.  

 

Deze doelstelling wens ik te realiseren aan de hand van volgende operationele doelstellingen: 

• monitoren van de doorlooptijden met tussentijdse controles 

• evenwichtige werklastmeeting tussen mijn magistraten 

• optimalisering van de digitale tools 

• werkprocessen tussen griffiers en magistraten versterken 

• uitzuivering van indirecte factoren die de doorlooptijden van zaken bemoeilijken 

 

1. Monitoren van de doorlooptijden met tussentijdse controles 
 

Aan de hand van onze applicatie CTAH kan per materie, per zaak, per kamer en per 

individuele magistraat exact de doorlooptijd in dagen worden gemeten. Deze tool wordt dan 

ook in de toekomst verder gebruikt om de doelstelling inzake de doorlooptijden te meten. De 

monitoring van de tool zal halfjaarlijks gebeuren, eenmaal rond april-mei en eenmaal midden 

december.  

 

Het monitoren van de doorlooptijden zal gebeuren op basis van een vergelijking van 

soortgelijke zaken met standaardtijden geplukt uit de werklast. Tevens zal statistisch gebruik 
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gemaakt worden van de Gauss-curve62 om extremen niet in rekening te brengen. Uiteraard 

zullen extreme waarden wel afzonderlijk worden onderzocht.  

 

Bij het monitoren van de doorlooptijden wordt ook een verschil gemaakt naargelang al of niet 

tussenmaatregelen werden bevolen.63 

 

2. Evenwichtige werklastverdeling tussen mijn magistraten 
 

De operationele doelstelling om de gemiddelde doorlooptijden te beperken tot één jaar kan 

slechts gerealiseerd worden wanneer de werklast tussen de magistraten evenwichtig is 

verdeeld. Sommige materies wegen zwaarder door dan andere. Daarom streef ik ernaar om 

clusters van materies te verdelen zodat én het werk evenwichtig wordt verdeeld, én 

magistraten gemakkelijker in verschillende kamers kunnen worden ingezet.  

 

De verdeling van de werklast wordt, voorafgaand aan het opstellen van de dienstregeling van 

het volgende gerechtelijk jaar, altijd vooraf in de loop van de maand mei besproken, eerst 

individueel, daarna in de vergadering van de beroepsmagistraten. Voor de verdeling van de 

werklast wordt tevens rekening gehouden met de criteria ontwikkeld in het allocatiemodel 

(AMAI) van het College van de Hoven en Rechtbanken. 

 

Ik ben mij bewust van het feit dat met de uitrol van het verzelfstandigd beheer, er door mij 

nog meer creativiteit aan de dag zal moeten worden gelegd om het werk correct en doelmatig 

te verdelen, hierbij rekening houdend met het gegeven dat het arbeidshof twee afdelingen 

heeft.  

 

Bij de werklastverdeling komt ook het aspect van de specialisatie aan bod. Sociaal recht en 

socialezekerheidsrecht zijn takken van het recht die zich bij uitstek lenen tot doorgedreven 

specialisatie gelet op de techniciteit van de materie. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de rust- 

en overlevingspensioenen. Daarom neem ik mij ook voor om in deze operationele doelstelling 

een bepaalde target te plaatsen voor het regelmatig volgen van relevante opleidingen. Hoe 

beter de magistraten van het hof zijn opgeleid, hoe beter de zittingen kunnen worden 

georganiseerd en de strategische doelstelling behaald kan worden. Elk jaar wordt per 

magistraat een overzicht gegeven van de gevolgde opleidingen. Dit aspect wordt ook 

besproken in zijn driejaarlijkse evaluatie. Daarnaast wordt de documentatie van de 

opleidingen onderling uitgewisseld.  

 

3. Optimalisering van de digitale tools 
 

Een belangrijk gegeven bij de beoordeling van het tijdsverloop van een procedure, is het 

wegwerken van elk te vermijden tijdverlies in de cyclus van een zaak. Hierbij wens ik in de 

komende jaren nog meer in te spelen op het gebruik van digitale tools, meer bepaald het 

monitoringssysteem via statistische uitlezing van de rapporten van de CTAH-applicatie.  

 

In mijn voorbije mandaat werd reeds een belangrijke stap gezet richting digitaal dossier. 

Vandaag kunnen alle magistraten en griffiers, zowel vanop de site als thuis, alle 

dossierstukken zonder enig probleem, via de businessapplicatie, digitaal raadplegen. Tevens 

 
62 Hierbij wordt vooral naar de standaardafwijking gekeken. 
63 Ik denk hierbij voornamelijk aan getuigenverhoren, persoonlijke verschijningen, aanstelling deskundigen en/of 

tolken. 
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werd ervoor gezorgd dat elke magistraat en griffier op zijn werkplek in het arbeidshof 

beschikt over een extra scherm zodat verschillende documenten tegelijk in één oogopslag 

kunnen worden geconsulteerd. 

 

In de komende jaren wens ik dat het arbeidshof volledig klaar is om de transitie af te ronden 

zoals beloofd door de ICT-stuurgroep opgezet door de Minister van Justitie. 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Doorlooptijd 

tussengeschillen 
 20% duur  

31.12.2024 Fixatietermijn 90% binnen de 8 maanden 

na inleiding 

31.12.2025 Gemiddelde doorlooptijd 

onder het jaar 
 80% van alle zaken 

  

4. Werkprocessen tussen griffiers en magistraten versterken 
 

In het arbeidshof Gent wordt al ruime tijd gewerkt met templates en instructies die door de 

zorgen van de hoofdgriffier worden gedeeld en verspreid op een gedeelde netwerkschijf. Zo 

worden niet minder dan 46 verschillende werkwijzen in detail uitgewerkt.64 

 

In de komende jaren worden alle instructies één voor één onder de loep genomen. Het is mijn 

bedoeling dat de volgende jaren volgende projecten zullen worden gefinaliseerd: 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Eenvormigheid brieven, 

beschikkingen, modellen 

arresten in het kader van het 

project helder taalgebruik 

85% van alle documenten 

31.12.2024   90% van alle documenten 

31.12.2025   98% van alle documenten 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Eenvormige structuur van 

arrest dat kan gebruikt 

worden voor de databank 

vonnissen en arresten 

Kan gebruikt worden in 

80% van de zaken 

31.12.2024 1 structuur van arrest dat kan 

gebruikt worden voor de 

databank vonnissen en 

arresten 

Kan gebruikt worden in 

85% van de zaken 

31.12.2025 1 structuur van arrest dat kan 

gebruikt worden voor de 

databank vonnissen en 

arresten 

Kan gebruikt worden in 

90% van de zaken 

 

 

 
64 S:\arbeidshof-griffies\draaiboeken-griffie.  
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Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Getuigenverhoren/deskundigen 

opdrachten/ aanstellingen 

tolken plannen op vaste dagen 

via de website 

In 80% van de bevolen 

tussenmaatregelen 

31.12.2024 Getuigenverhoren/deskundigen 

opdrachten/ aanstellingen 

tolken plannen op vaste dagen 

via de website 

In  85% van de bevolen 

maatregelen 

31.12.2025 Getuigenverhoren/deskundigen 

opdrachten/ aanstellingen 

tolken plannen op vaste dagen 

via de website 

In  90 % van de bevolen 

maatregelen 

 

5. Uitzuivering van indirecte factoren die de doorlooptijden van zaken 
bemoeilijken 

 

De doorlooptijd van een zaak wordt in grote mate beïnvloed door: 

• de houding van de partijen zelf bij de instaatstelling van de zaak 

• of er al dan niet tussenmaatregelen (deskundigenonderzoek, getuigenverhoor, 

persoonlijke verschijning, …) noodzakelijk zijn 

• het stellen van een prejudiciële vraag de uitspraak van het Grondwettelijk Hof of het 

Hof van Justitie 

 

Op al die factoren wens ik in te spelen en wel door drie subdoelstellingen te realiseren: 

• de duurtijd van de instaatstelling door partijen kan deels beïnvloed worden door aan de 

partijen te vragen hun akkoord te betuigen met maximaal 1 termijn en 1 repliektermijn 

• de bevolen deskundigenopdrachten nog beter te monitoren  

• arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie worden door de griffie 

onmiddellijk opgevolgd voor instaatstelling. 

 

De voornaamste operationele doelstelling is hier het monitoren van deskundigenopdrachten 

en het tijdsverloop daarvan drastisch in te perken. 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Max. 8 maanden 80% is goed 

31.12.2024 Max. 8 maanden 85% is goed 

31.12.2025 Max. 8 maanden 90% is goed 

 

C. Elke zaak grondig wordt onderzocht om tot een onderbouwde beslissing 
te komen, in een voor elke partij heldere en leesbare taal 

 

Volgende operationele doelstellingen wens ik op het oog om bovenvermelde strategische 

doelstelling te behalen: 

• optimaliseren van werkprocessen om vooraf een dossier te bestuderen 

• gebruik maken van databeheer en digitalisering 

• helder taalgebruik. 
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1. Optimaliseren van werkprocessen om vooraf een dossier te bestuderen 
 

In het licht van het verzelfstandigd beheer dient elk tijdverlies tot een minimum te worden 

herleid. Om dit te bereiken neem ik me voor om concreet volgende doelstellingen te behalen: 

• Magistraten en griffiers houden in hoofdzaak zitting op vaste standplaats  

• Templates van alle types van arresten moeten uiterlijk tegen 31 december 2025 

beschikbaar zijn  

• Alle relevante rechtspraak binnen het arbeidshof voor de meeste materies is 

beschikbaar op een gedeelde netwerkschijf. 

 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31 december 2023 Vaste standplaats Max. 2 zittingen buiten 

standplaats 

31 december 2024 Vaste standplaats Max 2 zittingen buiten 

standplaats 

31 december 2025 Vaste Standplaats Max 1 zitting buiten 

standplaats 

 

Tijdstip Indicator Resultaat  

31 december 2023 Templates  80% 

31 december 2024 Templates  85% 

31 december 2025 Templates  90 % 

 

Tijdstip Indicator Resultaat  

31 december 2023 Delen van rechtspraak  40% 

31 december 2024 Delen van rechtspraak  50 % 

31 december 2025 Delen van rechtspraak  60% 

 

2. Databeheer en digitalisering 
 

Een grondige voorbereiding van een zaak vergt ook veel opzoekingswerk. Naast het 

analyseren van de feiten, dient de magistraat ook de relevante rechtspraak en rechtsleer 

gerelateerd aan de juridische discussie vlot te kunnen consulteren en te vinden.  

 

Hierbij maak ik een onderscheid tussen de databanken die via de FOD Justitie aan de 

rechtscolleges wordt aangereikt (Jura, Stradalex) en de interne databanken die in het 

arbeidshof kunnen worden opgebouwd.  

 

Alle rechtspraak van het arbeidshof Gent kan door elke magistraat worden geconsulteerd via 

de applicatie CTAH. Mijn bedoeling is om via de applicatie de komende jaren tot een echte 

interne databank te komen, waarbij de interne rechtspraak via zoekvelden per specifieke tak 

van het arbeids- en socialezekerheidsrecht geraadpleegd kan worden. Ik besef dat dit een 

grote uitdaging en een titanenwerk is.  
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Tijdstip Indicator Resultaat 

31 december 2023 Interne databank  40% van de arresten 

31 december 2024 Interne databank  45% van de arresten 

31 december 2025 Interne databank  50% van de arresten 

 

3. Helder taalgebruik 
 

De individuele rechtszoekende moet in staat zijn om snel te begrijpen waarom hij/zij al dan 

niet gelijk krijgt in hoger beroep. Dit is niet alleen een vereiste van klantvriendelijkheid 65, 

maar ook van efficiëntie in de eigen organisatie. 

 

Een uitspraak die door de rechtszoekende zelf wordt begrepen, helpt hem ook bij het 

aanvaarden van een uitspraak die voor hem/haar negatief uitdraait. Het is ook positief voor het 

arbeidshof: de kans tot klachten wordt tot minimale proporties herleid en er is een reële kans 

dat wordt afgezien van het buitengewoon rechtsmiddel van een cassatievoorziening.  

 

Deze operationele doelstelling is dezelfde als die beschreven onder die van 

klantvriendelijkheid.66 

 

D. Het verzelfstandigd beheer managen 
 

In de inleiding heb ik reeds gewezen op het feit dat heel wat taken die vroeger werden 

gemanaged door de FOD Justitie, worden overgeheveld naar de Colleges (van de Hoven en 

Rechtbanken en van het Openbaar Ministerie) om voor de verdere uitrol van die taken 

uiteindelijk te belanden bij de directiecomités van de onderscheiden entiteiten. 

Het gaat meer bepaald om: 

• de beheersing van de werkingskosten 

• de administratieve verwerking van de personeelsgegevens 

 

Deze overheveling van bevoegdheden naar de Colleges en bij verdere uitbreiding naar de 

directiecomités laten mij toe die aan te wenden als echt beheersinstrument. 

 

Om deze tools als beheersinstrument te gebruiken, zal ik aandacht schenken aan volgende 

operationele doelstellingen: 

• voldoende personeelsleden en magistraten opleiden die in staat zijn een dashboard te 

gebruiken met het oog op de uitlezing van alle relevante gegevens 

• uitwerken van concrete tussentijdse acties op basis van de analyses van de gegevens 

verkregen via het dashboard. Hier maak ik een onderscheid tussen de optimalisering 

van de werkingskosten en de anticipatie van het personeelsbeheer 

 

1.  dashboard 
 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31 december 2023 Opleiding  2 mag 2 pers 

31 december 2024 Opleiding 3 mag 3 pers 

31 december 2025 Opleiding 4 mag 4 pers 

 
65 Zie supra. 
66 Zie a.4. 
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2. Uitwerken concrete acties 
 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31 december 2023 Optimalisering 

werkingskosten 

50% kan besteed worden 

voor 1 juli van elk jaar 

31 december 2024 Optimalisering 

werkingskosten 

55% kan besteed worden 

voor 1 juli van elk jaar 

31 december 2025 Optimalisering 

werkingskosten 

60% kan besteed worden 

voor 1 juli van elk jaar 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31 december 2023 Personeelsbeleid Personeelsplan voor 

magistratuur en personeel 

wordt opgemaakt voor 15 

maanden 

31 december 2024 Personeelsbeleid Personeelsplan voor 

magistratuur en personeel 

wordt opgemaakt voor 18 

maanden 

31 december 2025 Personeelsbeleid Personeelsplan voor 

magistratuur en personeel 

wordt opgemaakt voor 24 

maanden 

 

E. Integrale kwaliteitszorg 
 

De komende jaren van mijn mandaat wil ik samen met het directiecomité een model 

finaliseren van integrale kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is in en is een begrip dat voornamelijk 

wordt gehanteerd in de bedrijfswereld: TQM (Total Quality Management of IKZ (Integrale 

Kwaliteitszorg). 

 

Het kan gedefinieerd worden als een stroming die gericht is op voortdurende verbetering van 

algemene bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de 

bedrijfsstrategie. Hoewel dit begrip voornamelijk resultaatsgericht is en voornamelijk 

geassocieerd wordt met het bedrijfsleven, kan het ook gebruikt worden als strategische tool, 

meer bepaald als doelstelling voor de organisatie die ook het arbeidshof Gent is. 

 

Aan integrale kwaliteitszorg werken is een continu proces en maakt deel uit van de 

strategische doeleinden op lange termijn. Het model ontwikkelen is op het eerste gezicht een 

complex gegeven, maar wordt aan de andere kant gemakkelijk gemaakt door de veelheid van 

kwaliteitsmodellen. 

 

Ik heb mijn inspiratie gevonden in het ISO 9001 model67 om van daaruit precieze operationele 

doelstellingen te koppelen.  

 

67 
ISO 9001: 2015 is de systeemnorm van de ISO 9000 serie, die wereldwijd wordt toegepast om 

kwaliteitsmanagementsystemen op te zetten en te certificeren. ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde 

norm die aangeeft waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem zou moeten voldoen. 
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De operationele doelstellingen die ik koppel aan integrale kwaliteitszorg zijn: 

• follow-up van cassatievoorzieningen- en arresten  

• klachtenprocedure gebruiken als keten voor verbeteringsproces 

• evaluatie van de projecten rond taal en procedure door de burger/stakeholders 

• doorlooptijden blijven verfijnen en monitoren via tools 

 

1. Follow-up van de cassatievoorzieningen 
 

Het aantal cassatievoorzieningen is in de eerste plaats een statistisch gegeven. In een 

percentage wordt aangegeven aan hoeveel arresten van het arbeidshof worden aangevochten. 

Mijn opzet is nu om dit percentage jaar na jaar te vergelijken om daaruit gevolgen te kunnen 

trekken.  

 

Twee subdoelstellingen zijn hierbij: 

• de statistische uitlezing gekoppeld aan de concrete werkingsjaren 

• de analyse van de inhoudelijke kritiek aan de hand van de memories tot cassatie 

 

De arresten van het Hof van Cassatie die een arrest van het arbeidshof deels of volledig 

vernietigen, zijn natuurlijk een indicatie voor het feit of in het algemeen de rechtspraak van 

het arbeidshof Gent voldoende is onderbouwd.  

 

De ratio bevestigde/vernietigde arresten is dan ook voor een stuk een waardemeter van de 

kwaliteit van het juridisch werk van de beroepsmagistraten.  

 

Mijn voornaamste operationele doelstelling is hier dan ook om elk jaar die ratio in het licht te 

houden en onmiddellijk in te grijpen wanneer die ratio ongunstig zou evolueren. Een van de 

acties is dan doorgedreven opleiding te laten volgen. 

 

Concreet is een ratio vanaf 40% problematisch en dient er ingegrepen te worden op vlak van 

opleiding en interne coaching.  

 

2. Klachtenprocedure gebruiken als keten voor verbeteringsproces  
 

Ik heb als eerste voorzitter het genoegen gehad om als lid van het College van de Hoven en 

Rechtbanken actief deel te nemen in het project dat de Hoge Raad voor de Justitie heeft 

opgezet om de klachtenprocedure van het Belgische rechtssysteem te verbeteren 68. 

 

Dit project geeft mij de inspiratie om de klachtenbehandeling aan te grijpen als opportuniteit 

om de werking van het arbeidshof nog te verbeteren, waar nodig en mogelijk .  

 

  

 
 
68 SRSS Program: Improvement of the Complaint procedure of the Belgian Judiciary (eerste workshop 

07.07.2020). 
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Ik voorzie volgende operationele doelstellingen : 

 

1. Volledige digitale 

registratie van elke 

klacht 

Uiterlijk per 31.12.2024 Met link naar HRJ 

2. Inhoudelijke analyse 

van de klachten 

Elk werkingsjaar Met bespreking in 

werkingsverslag 

3. Feedback vragen aan 

de klager na 

antwoord van het hof 

Uiterlijk per 31.12.2024 Per schrijven/mail  

 

3. Evaluatie projecten taal/procedure door de burgers/stakeholders 
 

Hierboven heb ik reeds aangestipt dat het arbeidshof Gent al een ruime tijd gestart is met een 

project rond “heldere taal” en “procedure” om arresten/beschikkingen/brieven zo helder en 

eenvoudiger mogelijk te formuleren. Bedoeling is dat de burgers/stakeholders onmiddellijk de 

essentie van de boodschap begrijpen. 

 

Intussen zijn de modellen van de brieven/arresten reeds aangepast. Het arbeidshof heeft onder 

voorzitterschap van kamervoorzitter Demedts en raadsheer Verbeke dit project volledig 

gefinaliseerd. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van het verslag van de Hoge Raad voor de 

Justitie met betrekking tot het project “Kruid”.69 

 

Mijn voornaamste operationele doelstelling is na te gaan of de verwachtingen die het 

arbeidshof koesterde, op het terrein zijn ingelost. Zijn de arresten nu leesbaarder voor de 

burger?  

 

Hiervoor heb ik de invalshoek nodig van alle stakeholders die onmiddellijk in contact komen 

met het arbeidshof. Dit zijn de advocaten/volmachtdragers en in de eerste plaats de 

rechtszoekenden. 

 

Om dit te peilen kan het arbeidshof niet zelf de rechtszoekende aanschrijven70 doch wel en 

beroep doen op externe kanalen zoals een onderzoeksbureau dat zulke enquête zou kunnen 

opzetten. Dit onderzoeksbureau dient uiterlijk per 01.01.2025 te worden aangezocht. 

 

Tevens kan ik als korpsoverste rechtstreeks contact nemen met de stafhouders van het ressort 

om in algemene bewoordingen te vragen of de advocaten positieve feedback krijgen van hun 

cliënten wanneer ze arresten/beschikkingen/brieven krijgen van het arbeidshof. Dit kan elk 

jaar gebeuren. Deze algemene vraagstelling zal ik voorbereiden via de werkgroepen van het 

arbeidshof.  

 

  

 
69 “Project Kruid: Breng het gerecht op smaak met een toegankelijke taal”, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 14 maart 2018, https://hrj.be/admin/storage/hrj/project-

kruid.pdf. 
70 Dit zou indruisen tegen het beginsel van onpartijdigheid. 
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Resultaatsgericht mik ik op volgende doelstelling: 

 

Tijdstip Indicator Resultaat 

31.12.2023 Positieve feedback  40% 

31.12.2024 Positieve feedback  45% 

31.12.2025 Positieve feedback  55% 

 

4. Doorlooptijden blijven verfijnen en monitoren via tools 
 

De kwaliteit van het arbeidshof als organisatie moet ook onlosmakelijk verbonden zijn aan de 

visie van het arbeidshof inzake het tijdsverloop van een gemiddelde procedure. Het blijft mijn 

voornaamste opdracht om kwaliteit en snelheid met elkaar te verzoenen en de rechtszoekende 

die zich wendt tot het arbeidshof, echt als klant te benaderen en hem/haar niet te beschamen in 

de verwachtingen inzake  het tijdsverloop van de procedure.  

 

Via de statistische applicatie SAS kan de gemiddelde duur van de zaken per type kamer 

worden becijferd. Deze tool laat toe om ook te werken aan de doorlooptijden per product.  

 

In de komende jaren wil ik werken aan een verfijning in de methodiek om gemiddelde 

doorlooptijden af te stemmen op de aard van de zaken. De maatschappelijke relevantie en 

context zal hierbij een grote rol spelen.  

 

Ik wens samen met het directiecomité keuzes te maken die getuigen van een maatschappelijke 

betrokkenheid van de arbeidsgerechten als behoeders van de zwaksten in de samenleving, 

doch met respect voor de beginselen van onafhankelijkheid en met eerbiediging van alle 

principes van onpartijdigheid van het rechtscollege.  

 

Het is echter duidelijk dat bij de verfijning van de doorlooptijden aandacht moet besteed 

worden aan de verschillende materies die het arbeidshof behandelt. Het is zonneklaar dat 

bepaalde zaken sneller moeten kunnen behandeld worden dan andere.71 

 

De concrete operationele doelstelling is dan om binnen twee jaar een lijst op te stellen van 

standaarddoorlooptijden en deze ook te publiceren op de website van het arbeidshof. Die 

standaardtijden zouden dan ook richttijden zijn voor de kamers die deze zaken behandelen. 

 

Tegen juni 2025 dient het systeem volledig operationeel te zijn. 

  

 
71 Zaken van OCMW-steun dienen sneller te worden behandeld dan gewone contracten. 
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VII. Slotbedenkingen 
 

De komende jaren worden alle rechtscolleges geconfronteerd met talloze uitdagingen. Zonder 

volledig te willen zijn stip ik er een paar aan: de budgettaire krapte, achterstand in 

digitalisering, onvoldoende kandidaten magistratuur, griffiers en griffiepersoneel, en niet te 

onderschatten het probleem van de huisvesting van sommige rechtscolleges. 

 

Het arbeidshof is (vooralsnog) gelukkig gespaard van sommige van die problemen. Ik ben mij 

ervan bewust dat de huisvesting van onze gebouwen in beide afdelingen in vergelijking met 

andere rechtscolleges goed tot zeer goed te noemen is.  

 

Een probleem dat zeer acuut wordt, is de toekomstige invulling van vacatures voor griffiers en 

griffiepersoneel. Het trage selectieproces werd reeds al door het College van de Hoven en 

Rechtbanken aangekaart en ook de Hoge Raad voor de Justitie heeft daar in zijn talrijke audits 

al de vinger op de wonde gelegd.  

 

Justitie als potentiële werkgever heeft ook een reële handicap t.o.v. de bedrijfswereld waar, 

door de krapte van de arbeidsmarkt, de verloning veel hoger is dan de barema’s B en C die 

gelden voor de rechterlijke orde. Samen met de hoofdgriffier zal het mijn taak zijn om ook 

hier door een modern HRM-beleid het verschil te maken en erin slagen om toch voldoende 

sterke potentiële kandidaten aan te trekken die willen solliciteren bij het arbeidshof Gent. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat ook een korpsoverste hier het verschil kan maken. Mijn 

basisprincipes bij het HRM-beleid zijn dan ook: 

 

• het geven van vertrouwen aan de medewerkers 

• flexibiliteit (telewerk – soepele arbeidstijdregeling) 

• waardering uiten voor het werk van de medewerkers 

• teambuildingactiviteiten organiseren (minstens één maal per jaar) 

• inclusief werken (diversiteit in de samenleving als troef zien) 

• zerotolerantie voor pestgedrag  

• gebruik als instrument van de evaluatiecycli, meer bepaald de planningsgesprekken 

voor de doelstellingen van de komende jaren. 

 

Ik heb een positieve ingesteldheid en neem mij voor om ook in de komende jaren mijn 

schouders te zetten onder het project het arbeidshof Gent, samen met het directiecomité en 

team van magistraten, verder te leiden met het oog op het behalen van de strategische en 

operationele doelstellingen. 

 

Ik besluit met een citaat van Nelson Mandela omdat dit het meest aansluit bij wat ik denk dat 

een goede korpsoverste moet bezitten: 

 

Het is beter om als leider op de achtergrond te blijven en anderen naar voren te schuiven. Dit 

geldt speciaal bij het vieren van een succes. Jij treedt op de voorgrond als er gevaar dreigt. 

Dan zullen mensen je leiderschap waarderen. 

 

Vincent Dooms 

Eerste voorzitter arbeidshof Gent 


