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ALGEMENE REGELS VOOR DE REDACTIE VAN HET WERKINGSVERSLAG VAN EEN RECHTSCOLLEGE AAN DE HAND 
VAN HET STANDAARDFORMULIER (VRAGENLIJST) 
 

1. VORM VAN HET WERKINGSVERSLAG 

Het werkingsverslag bestaat uit 2 luiken : 
 

1) de antwoorden op een reeks punctuele vragen met betrekking tot diverse aspecten van de werking van een rechtscollege gedurende het 
betrokken kalenderjaar T 1. (hoofdstukken I tot en met VII). Daarnaast wordt in elk hoofdstuk de gelegenheid geboden om bijkomende 
opmerkingen te formuleren. 

 
2) het antwoord op een meer open vraag, bestaande uit de beschrijving in maximum 2 bladzijden van de doelstellingen en acties waaraan in 

essentie binnen het rechtscollege werd gewerkt gedurende het betrokken kalenderjaar ter verbetering van de werking ervan en van de 
resultaten die dergelijke praktijk gedurende het betrokken kalenderjaar heeft opgeleverd (hoofdstuk VIII). 

 
Om het werkingsverslag van een rechtscollege op te stellen moet u eenvoudigweg na de vragen uw antwoorden invoegen in dit standaardformulier. 
Voor alle rechtscolleges zijn de vragen identiek met uitzondering van deze van hoofdstuk VII (evolutie van de gerechtelijke achterstand) die verschillen 
naargelang het betrokken rechtscollege. 
 
Let op! Voor alle rubrieken van het werkingsverslag moet de informatie betrekking hebben op het kalenderjaar T 

2. AUTEUR 

Het werkingsverslag dient door de algemene vergadering te worden opgesteld. Het kan opportuun zijn om het ontwerp van antwoord op bepaalde 
vragen te delegeren aan een of meer magistraten, op voorwaarde dat de algemene vergadering bij de eindbespreking een daadwerkelijke bijdrage 
levert.  

 
3. MEDEDELING VAN HET WERKINGSVERSLAG 
 
De korpschef moet de Hoge Raad voor de Justitie vóór 1 april van het jaar T + 1 (rechtbanken) of vóór 1 juni van het jaar T + 1 (hoven), het 
werkingsverslag over het jaar T overzenden, met als bijlage het proces-verbaal van de algemene vergadering. 

                                                 
1 T staat voor het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft.  
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WERKINGSVERSLAG 2019 

 

HOOFDSTUK I  : PERSONELE MIDDELEN 

1. Vul onderstaande tabel in 

 
a) Personeelsformatie 2 
 
 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 
personeelsformatie 3 

Delegaties of 
externe 
opdrachten 4 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 5 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van 
het rechtscollege 6 

Andere afwezigheden 7 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen 
aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 8 

Magistraten 9 8,66  35 35    11,11 % 
Toegevoegde 
magistraten 

         

Magistraten  
Art. 100 Ger.W. 

         

Plaatsvervangende 
raadsheren 

         

                                                 
2  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder 
3  De gegevens dienen in V.T.E. vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder.  De personeelsleden die deeltijdse prestaties verrichten worden in de berekening opgenomen a rato van hun 

aanwezigheidsgraad. De personeelsleden met opdracht en de personeelsleden die een aan het rechtscollege externe opdracht vervullen zonder dat er een machtiging tot vervanging is, worden niet in 

aanmerking genomen bij de berekening. 
4  Personen die in het korps niet vervangen kunnen worden om budgettaire redenen. 
5  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
6  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een weerslag op de werking van het rechtscollege hebben. Bij 

voorbeeld : de afwezigheid heeft een vertraging in de behandeling van de zaak of van de uitspraak als gevolg; de zitting moet verzekerd worden door een collega; de zitting wordt uitgesteld, enz.... 
7  Vermeld (in volledige en halve werkdagen) de afwezigheden die een weerslag op de werking van het rechtscollege hebben.  Bij voorbeeld : de afwezigheid heeft een vertraging in de behandeling van 

de zaak tot gevolg; de zitting moet verzekerd worden door een collega, de zitting wordt uitgesteld, enz... 
8 in % ingenomen tijd. 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 
personeelsformatie 3 

Delegaties of 
externe 
opdrachten 4 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 5 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van 
het rechtscollege 6 

Andere afwezigheden 7 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen 
aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 8 

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

         

Plaatsvervangende 
rechters 

5 4        

Raadsheren in sociale 
zaken 

         

Rechters in sociale zaken 91 70        
Rechters in handelszaken          
Referendarissen (bij het 
Hof van cassatie) 

         

Referendarissen 
 

1 1  195 195     

Attachés Dient voor 
documentatie en 
overeenstemming der 
teksten 

         

Griffiers 9 9  griffiers 
7  afgevaardigde    

griffiers 

  497 497   31  
 

 

Ander administratief 
personeel 10 

4  contractuelen 
 
 
 
5  medewerkers 
 
 
6  assistenten 

2  contractuelen  100% 
1  contractueel  80% 
1  contractueel  50% 
 
2  medewerkers  100% 
3  medewerkers  80% 
 
3  assistenten  100% 
2  assistenten  80% 
1  assistent  50% 
 

 416 416   19  

                                                 
9  Dat wil zeggen de personeelsleden die tot een van de volgende functies werden benoemd of deze met opdracht uitoefenen : hoofdgriffier, griffier en adjunct-griffier. 

10  Vermeld zowel de statutaire als de contractuele betrekkingen. 
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b) Buiten de personeelsformatie 11 
 

 

Gemiddelde 
betrekking 

Gemiddelde 
bezetting 
van de 
betrekking 

Delegaties 
Afwezigheden 
om medische 
redenen 12 

Afwezigheden 
om medische 
redenen die een 
weerslag 
hebben op de 
werking van het 
rechtscollege 13 

Andere afwezigheden 14 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen 
aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 15 

Contractuele 
juristen  

         

Ander 
contractueel 
administratief 
personeel  

         

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:   
 
DE MAGISTRATEN HEBBEN GEDURENDE 8 DAGEN OPLEIDINGEN VERSTREKT, GEDURENDE 20 DAGEN OPLEIDINGEN GEVOLGD EN OOK IN COMMISSIES GEZETELD. DIT HAD ECHTER GEEN 

WEERSLAG OP DE WERKING VAN HET RECHTSCOLLEGE. PROFESSIONELE ACTIVITEITEN VAN DEZE AARD GEVEN GEEN AANLEIDING TOT EEN DIENSTVRIJSTELLING. ZIJ WORDEN DOOR DE 

MAGISTRATEN INGEVULD OP EEN MANIER DIE VERENIGBAAR IS MET HUN KERNTAKEN. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder 
12  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
13  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een reële weerslag op de werking van het rechtscollege hebben. 
14  Te berekenen in volledige en halve werkdagen. Vermeld enkel de opleidingen die een invloed hebben op het functioneren van het rechtscollege. 
15 in % ingenomen tijd 
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HOOFDSTUK  I BIS :      SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ  (ART. 185/2 §4 GER. W.) 

 
NAAM  EN FUNCTIE / GRAAD : 
 

MARIE-CHARLOTTE VANTOMME VOORZITTER (TOT EN MET 1 APRIL 2019) 
                                                                  ONDERVOORZITTER (EN DIENSTDOENDE VOORZITTER VAN 2 APRIL 2019 TOT EN MET 14 NOVEMBER 2019) 

MICHELINE CASSIERS                  ONDERVOORZITTER     
ELISABETH  D’ERBÉE                  RECHTER 
JOËL KEPPENS                                  HOOFDGRIFFIER 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: Dit directiecomité vergaderde een laatste keer op 22 oktober 2019. 
 
IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 185/2 §4 Ger.W. wordt het nieuwe directiecomité bekend gemaakt: 
 

MICHELINE CASSIERS                VOORZITTER    
SARAH BEECKMAN                              RECHTER 
BERT CROIMANS                                  RECHTER  
ANNELIES GIELEN                                RECHTER 
JOËL KEPPENS                                HOOFDGRIFFIER 
SOPHIE DE RIJST                                 GRIFFIER-HOOFD VAN DIENST                                   
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HOOFDSTUK II  :  LOGISTIEKE MIDDELEN 16 

LOKALEN  

 
1.  Zijn de lokalen waarover het rechtscollege beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie ? Zijn de lokalen op een functionele wijze ingeplant voor 

personeel en publiek ? Zijn ze gecentraliseerd in één gebouw/locatie of gedecentraliseerd over verschillende gebouwen/locaties)  ? Beschrijf de 
belangrijkste problemen  die een vlotte werking hinderen (hou daarbij rekening met de mate van centralisatie van de lokalen, de vorm en de grootte ervan, 
de afstanden ertussen, etc…) en geef tevens aan of er al dan niet een afgrenzing bestaat tussen de lokalen bestemd voor het personeel en deze toegankelijk 
voor het publiek. 

 
De Nederlandstalige arbeidsrechtbank is gevestigd in het gerechtsgebouw P3 te 1000 Brussel, Poelaertplein 3 bus 4 te 1000 Brussel. 
De zittingszalen en de raadkamers, die eveneens gebruikt worden door het Arbeidshof Brussel, de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel en twee  
vredegerechten, bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping en voldoen. 
Het gedeelte van de griffie dat toegankelijk is voor het publiek (balie) bevindt zich op de tweede verdieping en kan enkel met de lift worden bereikt. 
De overige lokalen zijn verspreid over 3 verdiepingen (tweede, derde en vierde verdieping) en zijn functioneel.  
De bibliotheek en de vergaderzaal worden gedeeld met de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel. 
De lokalen bestemd voor het personeel en de lokalen toegankelijk voor het publiek zijn afgegrensd. 
 
Belangrijkste problemen:  

 de inplanting van de entiteit over drie verdiepingen zorgt voor efficiëntieverlies, o.m. door de noodzaak van transport van de dossiers tussen de 
verschillende verdiepingen  

 de klimaatregeling: temperatuurverschillen tussen de lokalen onderling, temperatuurschommelingen, onaangepaste temperaturen 
 de vier liften: zeer regelmatige disfuncties 

 
2.  Wordt het publiek bij aankomst in het gebouw aan een balie ontvangen en verder geholpen? Is het onthaalpersoneel voor die functie geselecteerd en/of 

opgeleid ? 
 
Er is een ontvangstbalie met 2 medewerkers, aangesteld door de Eerste Voorzitter van het Arbeidshof Brussel. De andere diensten in het gebouw vervangen  
deze twee medewerkers met een wekelijkse beurtrol. 
 
 
                                                 
16  Als het antwoord op een vraag ongewijzigd blijft ten opzichte van het jaar T-1, vermeldt u  “situatie ongewijzigd” 
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3.  Is de toegang tot de lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek op een of andere manier beveiligd ? Worden verschillende vormen van 
veiligheidsvoorzieningen gebruikt (fysiek, procedures, personeel) ? 

 
De toegang tot de lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, is enkel mogelijk met een elektronische badge. Bezoekers worden verzocht om zich 
aan te melden bij het onthaal op de gelijkvloerse verdieping alvorens de liften te nemen. Vervolgens moeten zij aanbellen op de verdieping van hun 
bestemming. 
 
De inkomhal, de zittingszalen en de liften zijn vrij toegankelijk. 
In de zittingszalen en aan de balie van de griffie zijn er alarmknoppen, die verbonden zijn met de politiediensten die instaan voor de beveiliging van de 
verschillende gerechtsgebouwen rond het Poelaertplein (onder meer door het lopen van rondes). 
De politiediensten zijn in geval van nood eveneens bereikbaar via een intern telefoonnummer (6424). 

 
Er zijn camera’s in de parkeergarage, op de gelijkvloerse verdieping en aan de balie van de griffie. De beelden worden geregistreerd. 

 
In het gerechtsgebouw woont er een conciërge. Na de kantooruren controleert deze alle lokalen.  

 
4.  Zijn de lokalen in goede staat ? Worden ze goed onderhouden ?  
 
Het gebouw is na 20 jaar in zijn geheel aan een opfrisbeurt toe. 
Een vaste ploeg van schoonmaakpersoneel (FOD Justitie) zorgt voor een dagelijkse poetsbeurt.  

 
De ruiten werden al vele jaren niet meer gepoetst en zijn zeer vuil. Dit doet afbreuk aan de uitstraling van het gerechtsgebouw. 
 
5.  Zijn ze degelijk uitgerust (verlichting, meubilair, telefonie, informaticavoorzieningen) voor het vervullen van de dienst waarvoor ze gebruikt worden ? 
 
De lokalen zijn goed verlicht en uitgerust met het nodige meubilair.  
Elk kantoor beschikt over één of meerdere vaste telefoonlijnen. 

 
Elke werkplek is voorzien van een internetaansluiting, enkel te gebruiken met de hardware die door de FOD JUSTITIE ter beschikking wordt gesteld. 
Er is draadloos internet in de zittingszalen (gelijkvloerse verdieping), in de vergaderzaal (derde verdieping) en in de onmiddellijke omgeving daarvan. 
Er is geen draadloos internet in het kantoor van de voorzitter, wat het houden van vergaderingen aldaar bemoeilijkt. 

 
De rechtbank is uitgerust met printers en een beperkt aantal scanners. Deze worden zowel door de griffie als door de magistraten gebruikt.  
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6.  Is er voldoende ruimte om te parkeren voor het personeel ? 
 
In de parkeergarage onder het gerechtsgebouw P3 zijn er slechts 7 parkeerplaatsen voorbehouden voor in het totaal 31 magistraten van de 
arbeidsgerechten, waarvan 2 korpschefs. Deze parkeerplaatsen worden immers gedeeld door de Franstalige en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank 
Brussel. Een evaluatie van de noden van alle gebruikers van de parkeergarage is aangewezen. 

 
Enkel de leidinggevende leden van de griffie kregen een vaste parkeerplaats toegewezen. 
 
Rond het gerechtsgebouw P1 worden er een 20-tal parkeerplaatsen ter beschikking gesteld van de rechters in sociale zaken. Voor de toegang tot deze 
parkeerplaatsen is er een badge voorzien. 
 
7.  Is er voldoende ruimte om te parkeren voor de klant (advocaten, publiek, leverancier, etc.)? Gaat het om een eigen parkeerterrein ? Schets kort de 

voorzieningen op dat vlak. 
 
Voor het gerechtsgebouw P3 (kant Poelaertplein) is er een dienstweg. 
Onder het Poelaertplein is er betaalparking die toegankelijk is voor het publiek.  
Rond het gerechtsgebouw P1 is er een parking voor advocaten, gereglementeerd door de Ordes van advocaten. 
Er is een tekort aan openbare parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de onmiddellijke omgeving van het gerechtsgebouw P3. 
 
8.  Is de signalisatie in het gebouw (de gebouwen) of de site adequaat ? Geef kort de toestand weer daarbij rekening houdend met zowel het personeel als de 

klant en de wettelijke verplichtingen dienaangaande? 
 
De signalisatie in het gebouw lijkt adequaat. 
Binnen de rechtbank werden personeelsleden aangesteld tot steward voor het geval van evacuatie. 
De rechtbank volgt in deze de instructies van de gebouwbeheerder. 
 
9.    Zijn de gebouwen en lokalen toegankelijk voor personen met een handicap ? Geef kort de toestand weer. 

 
Het gebouw en de lokalen zijn toegankelijk voor personen met een handicap. Op de gelijkvloerse verdieping werd er aangepast sanitair voorzien. Dit is 
echter reeds jaren ‘buiten dienst’. 
 
10.  Wordt in ieder gebouw waar het rechtscollege gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd ? Ja. 
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INFORMATICA 

 

1.  Heeft het rechtscollege intranet 17 en is elkeen (magistraten en griffiepersoneel) daarop aangesloten ? Geef toelichting. 
 
Iedereen binnen de entiteit heeft toegang tot het intranet van de FOD Justitie via de professionele hardware. 

 
2.  Welke informatie wordt via het intranet aan het personeel aangeboden ? Op welke wijze en door wie wordt dit aanbod beheerd ?  
 
Het aanbod (dienstencatalogus, statuut, telefoongidsen, organogrammen, arbeidsreglementen, formulieren, info betreffende personeelszaken, 
omzendbrieven e.a.) wordt beheerd door de FOD Justitie. 
 
3.  Is de uitwisseling van bepaalde informatie tussen personen aan de hand van e-mail gemeengoed voor alle personeelsleden ? Schets bondig de toestand op 

dat vlak en geef daarbij aan voor welke informatieverstrekking het gebruikt wordt ? 
 
Binnen de entiteit wordt alle informatie standaard uitgewisseld via e-mail, waarbij uitsluitend het professionele e-mailadres wordt gebruikt. 
 
4.  Is internet voor ieder personeelslid beschikbaar ? Beschrijf kort de toestand en geef daarbij aan voor welke informatievoorziening internet gebruikt wordt. 
 
Zie het antwoord hierboven sub 5 (p.7) 
Elk personeelslid heeft toegang tot internet. 
De internetverbinding is anno 2019 onontbeerlijk voor het algemeen functioneren van de entiteit (communicatie per e-mail, gebruik van professionele 
applicaties met inbegrip van het elektronische dossier, tekstverwerking, raadplegen van databanken, juridische opzoekingen, toegang tot het intranet, etc). 
 
5.  Heeft het rechtscollege een website ? Zo ja, vermeld het adres. 
 
Op 17 maart 2016 werd de nieuwe website voor de hoven en rechtbanken gelanceerd, waar nuttige informatie kan worden geraadpleegd en waar 
mededelingen, formulieren en brochures ter beschikking worden gesteld van de advocaten en de burger (www.rechtbanken-tribunaux.be). De website van 
de entiteit is daarin geïntegreerd. Deze kreeg een nieuwe look. 

                                                 
17 Intern informaticanetwerk dat informatie verstrekt, uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie. 

 

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
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DOCUMENTATIEDIENST 

 

1.  Is er een documentatiedienst (= dienst die documenten verzamelt en verspreidt, en op verzoek actief documenten opspoort) ? Is er een bibliotheek ? 
Preciseer duidelijk over wat voor dienst het gaat. 

 
De entiteit beschikt niet over een documentatiedienst. 
Er is wel een bibliotheek, die gedeeld wordt met de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel. Een personeelslid van deze laatste rechtbank werd aangesteld als 
bibliothecaris. 
 
2.  Is het één enkele documentatiedienst en/of bibliotheek voor het rechtscollege ? Of gaat het om een documentatiedienst en/of bibliotheek die  gedeeld 

wordt met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie omdat deze bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht? Of bestaat er binnen 
het rechtscollege een opdeling in verschillende documentatiediensten en /of bibliotheken waar te nemen ? Of gaat het om een combinatie hiervan ? 
Beschrijf kort en bondig de situatie. Zie hierboven sub 1. 

 
3.  Wie beheert de documentatiedienst en/of bibliotheek ? Leg kort uit. Zie hierboven sub 1. De gemeenschappelijke bibliotheek valt onder de 

verantwoordelijkheid van het directiecomité van de twee entiteiten. 
 
4.  Hoe wordt de collectie van de bibliotheek bijgehouden/bijgewerkt ? 
 
Sinds 2016 wordt er nog maar een beperkt aantal abonnementen toegekend door de FOD JUSTITIE. 
Alle rechters kunnen voorstellen formuleren voor de aankoop van nieuwe boeken. Eén rechter werd aangesteld om het aanbod op te volgen en voorstellen 
te formuleren. Het directiecomité beslist welke boeken er worden aangekocht, ook in functie van het beschikbare budget. 
 
5.  Oefent een personeelslid of team de functie van documentalist uit ? Welke kwalificatie (graad, diploma, opleiding) heeft dat personeelslid of hebben die 

personeelsleden?  Neen. 
 
6.  Wordt de wetgeving er continu bijgehouden ? Zijn de wetgevingdossiers volledig (bijvoorbeeld met de voorbereidende werken  ) ? 
 
Gelet op de mogelijkheden die juridische databanken bieden, worden er in de bibliotheek geen wetgevingsdossiers meer bijgehouden. 
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BUDGET 

 

 Hoe groot is het budget “kleine onkosten” dat aan het rechtscollege werd toegekend ?      
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine onkosten, werkingskosten en representatiekosten. Sinds 2018 wordt er één budget  
beschikbaar gesteld aan het directiecomité.  
In 2019 bedroeg het budget 5.844,80 euro.  

 

 Voor welke uitgaven wordt dat budget aangewend ?   
Inbinden van gerechtelijke akten, archiefdozen, kantoorbenodigdheden, boeken, drank en een versnapering tijdens vergaderingen, (beperkte) interne 
sociale activiteiten. 
  

 Hoe werkt dat budget ?    
De rechtbank en de griffie bestellen goederen bij de leveranciers goedgekeurd door de FOD Justitie. De facturen worden na goedkeuring door de 
voorzitter (rechtbank) en de hoofdgriffier (griffie) overgemaakt aan de FOD Justitie, die de facturen betaalt. De rechtbank en de griffie hebben geen 
rechtstreekse toegang tot de toegekende budgetten.  

 

 Is dat budget toereikend ? Leg uit.    
Dit budget is niet toereikend. Het laat niet toe om: 

- een abonnement te nemen op juridische basiswerken (bibliotheek) 
- een nieuwjaarsreceptie te organiseren voor alle leden van de rechtbank en haar voornaamste externe partners 
- activiteiten van teambuilding te organiseren 

  

 Hoe groot is het budget « representatiekosten » dat aan het rechtscollege werd toegekend ?  
    Zoals hoger reeds uiteengezet wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine onkosten, werkingskosten en representatiekosten.  

 

 Welke uitgaven worden door dat budget gedekt ? zie hoger. 

 Hoe werkt dat budget ? zie hoger. 

 Is dat budget toereikend ?  zie hoger.   
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:   NIHIL 
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HOOFDSTUK III  :  ORGANISATIE 
 
1.  Geef bij middel van een schema het organogram 18 van het rechtscollege weer (of hoe de terechtzittingen voor de vrederechters en de politierechters zijn 

georganiseerd). 
 
2.  Geef de dienstregeling 19 van het rechtscollege (of de wekelijkse activiteiten voor de vrederechters en politierechters). 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
 
 
  

                                                 
18  Schema dat de structuur van het korps weergeeft met de onderscheiden organen en hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden, eventueel met een korte beschrijving van de uitgeoefende 

functies. 
19  Lijst voor de regeling van de dienst, zoals bepaald in artikel 316 Ger. W. 
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ORGANIGRAM 2019 

Zetel Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel 

 

VOORZITTER

M.-Ch. VANTOMME

02.04.2014 - 02.04.2019

M. CASSIERS

15.11.2019

RECHTERS

N. BETSCH

15.09.2014

A. DREESEN

15.09.2014

E. D'ERBÉE

27.01.2015

S. BEECKMAN

05.01.2016

B. CROIMANS

20.02.2017

A. GIELEN

01.02.2018 

M.A. MASSCHELEIN

28.05.2018

PLAATSVERVANGEND

RECHTERS

I. BAELE

28.05.2009

K. DE CUYPER

01.10.2009

G. CUPPENS

08.02.2018

P. VANDEROSIEREN

08.02.2018

p.m.

REFERENDARIS

A. LIVENS

08.05.2014

HOOFDGRIFFIER

GRIFFIERS

HOOFDEN VAN DIENST

GRIFFIERS

AFGEVAARDIGD

GRIFFIERS

ASSISTENTEN

MEDEWERKERS

CONTRACTUELE

MEDEWERKERS

ONDERVOORZITTER

M. CASSIERS

06.02.2018

M.-Ch. VANTOMME

15.11.2019
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ORGANIGRAM 2019 
 
Griffie Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Hoofdgriffier

J. Keppens

Griffiers Hoofden 
van dienst

S.  De Bruycker

B. De Rooms

S. De Rijst

Griffiers

P. Gasthuys

Van Brien

pensioen 31/1/19

N. Van Vaerenbergh

T. Dubelloy 
gedetacheerd

R. André

M. Kenis

te publiceren plaats

te publiceren plaats

te publiceren plaats

te publiceren plaats

Afgevaardigd 
griffiers

A. Ravets

Assistent

N. De Schrijver

Medewerker

A. Genetello

Contractueel medewerker

N. Neirinckx 

Contractueel medewerker

Y. Coenen

Assistent

uitdienst 3/9/19

T. Van Den Berghe

contractueel medewerker

V. Laloy

contr.medewerker

22/11/19

Assistenten

B. Beckwe

I. Stevens

50%

D. De Saedeleer

80%

I. De Bondt

80%

te publiceren plaats

te publiceren plaats

Medewerkers

D. Dupont

80%

A. Vandenhaute

Y. De Loose

C. Van Der Poorten

80%

C. Goditiabois

80%

Contractuele 
medewerkers

M. Lagring

pensioen 31/5/19

M.H. Goossens

80%

D. Daneels

A. Bogaert

50%
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Repertoriumnummer 

2018 / 
 

Datum van uitspraak 

 29 mei 2018 
 

Organisatie rechtbank 

316   Dienstregeling 

 

 
 

 

Uitgifte 
Uitgereikt aan 
 
 
 
 
 
op 
€  
 

Uitgereikt aan 
 
 
 
 
 
op 
€ 
 

 

Nederlandstalige 
arbeidsrechtbank Brussel 

 

Bevelschrift 

 

 
Kabinet van de Voorzitter 
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NAB            Pagina  16  
 
 
 
 
DIENSTREGELING  2018 – 2019 
 
 

 
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid artikel 316. 
 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2014 (Belgisch Staatsblad, 31 maart 2014) waarbij 
het bijzonder reglement voor de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel wordt vastgesteld. 
 
 
 

BEVELEN 
 
 
Artikel 1 
 
Gedurende het gerechtelijk jaar 2018-2019 worden de algemene diensten van de 
Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel gehouden zoals hierna bepaald: 
 

 Kort geding – Beschermde werknemers – Arrondissementsrechtbank: 
 De voorzitter en de ondervoorzitter, en in geval van verhindering een door de 
 Voorzitter of Ondervoorzitter bij beschikking aangestelde rechter 
 

 Kabinet van de Voorzitter:  A. RAVETS, afgevaardigd griffier 
 

 Bureau voor rechtsbijstand:  M. CASSIERS, ondervoorzitter 
 

 Bibliotheek:  N. BETSCH, rechter 
 

 Persmagistraat:  B. CROIMANS, rechter 
 

 Evaluatiecollege: 
Evaluatie van de beroepsmagistraten (verkozen door de algemene vergadering van de 
beroepsmagistraten): 

- Effectieve evaluators:  M. CASSIERS, N. BETSCH 
- Plaatsvervangende evaluatoren:  E. D’ERBÉE, A. DREESEN 
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NAB                 Pagina  3 
 
Artikel 2   
Vanaf 1 september 2018 zetelen de kamers van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel op het 
Poelaertplein 3, bus 4 in de volgende zalen en volgens volgend schema: 
  

 
 
Zaal 

 

 
MAANDAG 
 

 
DINSDAG 
 

 
WOENSDAG 
 

 
DONDERDAG 

 
VRIJDAG 

 
Ver-
deling 
v/d 
kamers 
over de 
zalen  

 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 

 

 
Namiddag 
 
14.00 u 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

0.1   10-11 
12 
13-14  
 

     5   5 
10-11 
12-13-
14 

0.2 
 

 
 

   17-18  
 

  8-9   8-9 
17-18 

 

0.3 
 

6-7  
 

 3      15-16    3 
6-7 
15-16  

0.4 
 

  KORT 
GEDING 
-------- 
BRB 

        

0.5 
 

2 
 

 1     2  4  1   1 
2 
4 

0.06           Zaal voor 
getuigen-
verhoor 

0.8         17-18   17-18 
Zaal v/h 
Arbeidsh 

 
BRB : Bureau voor rechtsbijstand  
 

Artikel 3 
Vanaf 1 september 2018 worden de kamers samengesteld zoals aangegeven (zie bijlage 1). 
Deze regeling blijft voor alle rechters van kracht tot en met 31 augustus 2019. 
 
Artikel 4 
De voorzitter van de Rechtbank of de ondervoorzitter die haar vervangt, voorziet in de vervanging van de 
verhinderde rechters en rechters in sociale zaken. 
 
Artikel 5 
De pleitzittingen zijn opgeschort van 24 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019 (Kerst), van 8 april 2019 
t.e.m. 22 april 2019 (Pasen), op 2 november 2018 en 31 mei 2019 (Brugdagen). 
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Bevelschrift opgemaakt op 29 mei 2018. 
 
Kabinet van de Voorzitter. 
 
Marie-Charlotte VANTOMME, Voorzitter 
met bijstand van Annicq RAVETS, afgevaardigd Griffier. 
 
 
 
 
 
       A. RAVETS      M.-Ch. VANTOMME 
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         BIJLAGE  1 
 

 

 
KAMER 
 

 
DAG 
 

 
ZAAL 
 

 
UUR 
 

 
RECHTERS 
TITULARISSEN 
 

 
RECHTERS IN SOCIALE ZAKEN 
 

1e Dinsdag (1) 0.5 09:30 
B. CROIMANS 
A. GIELEN 

J. VAN DER POORTEN M. VERSCHOOTEN 

AO bedienden 
 

Dinsdag (2) 0.5 09:30 
 

P. DE RUYVER J. BAETENS 

 
Dinsdag (3) 0.5 09:30 

 
J. VAN DER POORTEN M. VERSCHOOTEN 

 
Dinsdag (4) 0.5 09:30  

P. DE RUYVER J. BAETENS 

 
Vrijdag (2) 0.5 09:30  A. BETTENS J. NELISSEN 

 
Vrijdag (4) 0.5 09:30  A. BETTENS J. NELISSEN 

2e 
Maandag (1) 0.5 09:30 

 

N. BETSCH 
A. DREESEN 

W. HERREMANS V. SELLESLAGH 

AO bedienden 
Maandag (2) 0.5 09:30 B. CROIMANS  

M. A. MASSCHELEIN 
F. LAMONT P. GEERTS 

 

Maandag (3) 0.5 09:30  
W. HERREMANS V. SELLESLAGH 

 
Maandag (4) 0.5 09:30 

 
F. LAMONT P. GEERTS 

 
Donderdag (1) 0.5 09:30  

M. THYSEBAERT M. GEENS 

 
Donderdag (3) 0.5 09:30 

 
M. THYSEBAERT M. GEENS 

3e Dinsdag (1) 0.3 09:30 S. BEECKMAN 
E. D’ERBÉE 

P. VAN SAN R. DE COSTER 

AO arbeiders 
Dinsdag (2) 0.3 09:30  E. CRIEL S. LANGENUS 

 

Dinsdag (3) 0.3 09:30  P. VAN SAN R. DE COSTER 
 

Dinsdag (4) 0.3 09:30  E. CRIEL S. LANGENUS 

4e 

Arbeidsong. Beroepsz. 
Donderdag (3) 0.5 14:00 

N. BETSCH 
B. CROIMANS J. HUINEN M. JESPERS 

5e 

RSZ-bijdragen 
Vrijdag (1) 0.1 09:30 

 

M. CASSIERS 
N. BETSCH 

A. VAN LANGENHOVEN D. VANHAGENDOREN 

 
 

Vrijdag (4) 0.1 09:30 
 

A. VAN LANGENHOVEN D. VANHAGENDOREN 

6e Br / 7e HV 

Kinderb./Pensioen wn 
Maandag (1) 0.3 09:30 

A. DREESEN 
A. GIELEN L. PROESMANS O. VAN STEENBRUGGE 

Werkloosh. 
Maandag (2) 0.3 09:30  L. PROESMANS O. VAN STEENBRUGGE 

8e Br /9e HV Vrijdag (1) 0.2 09:30 
M. CASSIERS 
N. BETSCH 

A. GHYSENS G. LEFERE 

ZIV 
Vrijdag (2) 0.2 09:30  W. VAN HOUT B. FERRANT 

 

Vrijdag (3) 0.2 09:30  A. GHYSENS G. LEFERE 

10e Br/11e HV 

Mindervaliden 
Dinsdag (1) 0.1 09:30 

M. CASSIERS 
E. D’ERBÉE Ch. DE PAUW J. HERMANS 

12 e / 13e Br / 14e HV 

Zelfstandigen 
   M. A. MASSCHELEIN 

Ch. DE PAUW O. DELAERE 
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15e Br / 16e HV 
OCMW- Fedasil 

Donderdag (2) 0.3 14:00 
M. CASSIERS 
M. A. MASSCHELEIN 

M. JUNIUS R. HOLEMANS 

17e / 18e 
Vrijdag (1) 0.8 09:30 S. BEECKMAN 

E. D’ERBÉE 
---------- ---------- 

CSR 
Vrijdag (2) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 

Vrijdag (3) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 
Vrijdag (4) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 

Woensdag (2) 0.2 09:30  ---------- ---------- 

 
Woensdag (4) 0.2 09:30  ---------- ---------- 

B.R.B. Dinsdag (1) 0.4 14:00 M. CASSIERS ---------- ---------- 
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Repertoriumnummer 

2019 / 
 

Datum van uitspraak 

 26 maart 2019 
 

Organisatie rechtbank 

316   Dienstregeling 

 

 
 

 

Uitgifte 
Uitgereikt aan 
 
 
 
 
 
op 
€  
 

Uitgereikt aan 
 
 
 
 
 
op 
€ 
 

 

Nederlandstalige 
arbeidsrechtbank Brussel 

 

Bevelschrift 

 

 
Kabinet van de Voorzitter 
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NAB            Pagina  22  
 
 
 
DIENSTREGELING  2019 – 2020 
 
 

 
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid artikel 316. 
 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2014 (Belgisch Staatsblad, 31 maart 2014) 
waarbij het bijzonder reglement voor de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel 
wordt vastgesteld. 
 
 
 

BEVELEN 
 
 
Artikel 1 
 
Gedurende het gerechtelijk jaar 2019-2020 worden de algemene diensten van de 
Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel gehouden zoals hierna bepaald: 
 

 Kort geding – Beschermde werknemers – Arrondissementsrechtbank: 
 De voorzitter en de ondervoorzitter, en in geval van verhindering een door de 
 Voorzitter of Ondervoorzitter bij beschikking aangestelde rechter 
 

 Kabinet van de Voorzitter:  A. RAVETS, afgevaardigd griffier 
 

 Bureau voor rechtsbijstand:  M. CASSIERS, ondervoorzitter 
 

 Bibliotheek:  N. BETSCH, rechter 
 

 Persmagistraat:  B. CROIMANS, rechter 
 

 Evaluatiecollege: 
Evaluatie van de beroepsmagistraten (verkozen door de beperkte algemene 
vergadering van de beroepsmagistraten): 

- Effectieve evaluators:  M. CASSIERS, N. BETSCH 
- Plaatsvervangende evaluatoren:  E. D’ERBÉE, A. DREESEN 
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NAB                 Pagina  3 
 
Artikel 2   
Vanaf 1 september 2019 zetelen de kamers van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel op 
het Poelaertplein 3, bus 4 in de volgende zalen en volgens volgend schema: 
  

 
 
Zaal 

 

 
MAANDAG 
 

 
DINSDAG 
 

 
WOENSDAG 
 

 
DONDERDAG 

 
VRIJDAG 

 
Ver-
deling 
v/d 
kamers 
over de 
zalen  

 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 

 

 
Namiddag 
 
14.00 u 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

 
Voormiddag 
 
9.30 u 
 

 
Namiddag 
 
14.00 u 
 

0.1   10-11 
12 
13-14  
 

     5   5 
10-11 
12-13-
14 

0.2 
 

 
 

   17-18  
 

  8-9   8-9 
17-18  

0.3 
 

6-7  
 

 3      15-16    3 
6-7 
15-16  

0.4 
 

  KORT 
GEDING 
-------- 
BRB 

        

0.5 
 

2 
 

 1     2  4  1   1 
2 
4 

0.06           Zaal voor 
getuigen-
verhoor 

0.8         17-18   17-18 
Zaal v/h 
Arbeidsh 

BRB : Bureau voor rechtsbijstand  
 

Artikel 3 
Vanaf 1 september 2019 worden de kamers samengesteld zoals aangegeven (zie bijlage 1). 
Deze regeling blijft voor alle rechters van kracht tot en met 31 augustus 2020. 
 
Artikel 4 
De voorzitter van de Rechtbank of de ondervoorzitter die haar vervangt, voorziet in de vervanging 
van de verhinderde rechters en rechters in sociale zaken. 
 
Artikel 5 
De pleitzittingen zijn opgeschort van 23 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 (Kerst), van 6 april 
2020 t.e.m. 19 april 2020 (Pasen), en 22 mei 2020 (Brugdag). 
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Bevelschrift opgemaakt op  26 maart 2019. 
 
Kabinet van de Voorzitter. 
 
Marie-Charlotte VANTOMME, Voorzitter 
met bijstand van Annicq RAVETS, afgevaardigd Griffier. 
 
 
 
 
 
       A. RAVETS      M.-Ch. VANTOMME 
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         BIJLAGE  1 
 

 

 
KAMER 
 

 
DAG 
 

 
ZAAL 
 

 
UUR 
 

 
RECHTERS 
TITULARISSEN 
 

 
RECHTERS IN SOCIALE ZAKEN 
 

1e 
 

Dinsdag (1) 0.5 09:30 
E. D’ERBÉE 
 J. DE RUYVER V. SELLESLAGH 

AO bedienden 
 

Dinsdag (2) 0.5 09:30 
 

L. ARDIES E. VAN de RIJCK 

 
Dinsdag (3) 0.5 09:30 

 
J. DE RUYVER V. SELLESLAGH 

 
Dinsdag (4) 0.5 09:30 

 
L. ARDIES E. VAN de RIJCK 

 
Vrijdag (2) 0.5 09:30  B. WAUTERS R. VEEKMAN 

 
Vrijdag (4) 0.5 09:30  B. WAUTERS R. VEEKMAN 

2e Maandag (1) 0.5 09:30 
 

A. DREESEN A. GOETHALS Th. VUCHELEN 

AO bedienden 
Maandag (2) 0.5 09:30 

 
F. LAMONT L. WALCKIERS 

 

Maandag (3) 0.5 09:30 
 

A. GOETHALS Th. VUCHELEN 
 

Maandag (4) 0.5 09:30 
 

F. LAMONT L. WALCKIERS 

 
Donderdag (1) 0.5 09:30  

W. HERREMANS F. LEMBERECHTS 

 
Donderdag (3) 0.5 09:30 

 
W. HERREMANS F. LEMBERECHTS 

3e Dinsdag (1) 0.3 09:30 S. BEECKMAN 
 

M. POPPE J. MOONS 

AO arbeiders 
Dinsdag (2) 0.3 09:30  Ph. MELIS F. VAN de WIELE 

 

Dinsdag (3) 0.3 09:30  M. POPPE J. MOONS 
 

Dinsdag (4) 0.3 09:30  Ph. MELIS F. VAN de WIELE 

4e 

Arbeidsong. Beroepsz. 
Donderdag (3) 0.5 14:00 

B. CROIMANS 
Ch. DEMAEREL S. DE MÛELENAERE 

5e 

RSZ-bijdragen 
Vrijdag (1) 0.1 09:30 

 

N. BETSCH A. CATTELAIN M. JESPERS 

 
 

Vrijdag (4) 0.1 09:30 
 

A. CATTELAIN M. JESPERS 

6e Br / 7e HV 

Kinderb./Pensioen wn 
Maandag (1) 0.3 09:30 

A. GIELEN 
D. APPELTANT O. VAN STEENBRUGGE 

Werkloosh. 
Maandag (2) 0.3 09:30  D. APPELTANT O. VAN STEENBRUGGE 

8e Br /9e HV Vrijdag (1) 0.2 09:30 M. CASSIERS 
 

J. VANDEWEGHE L. PLETINCKX 

ZIV 
 

Vrijdag (2) 0.2 09:30  E. JANS N. VAN HORENBEECK 
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Vrijdag (3) 0.2 09:30  J. VANDEWEGHE L. PLETINCKX 

10e Br/11e HV 

Mindervaliden 
Dinsdag (1) 0.1 09:30 

M. A. MASSCHELEIN 
B. DENYS A. GUESSOUS 

12 e / 13e Br / 14e HV 

Zelfstandigen 
    

 D. DE MEULEMEESTER 

15e Br / 16e HV 
OCMW- Fedasil 

Donderdag (2) 0.3 14:00 
M. CASSIERS 
 

D. KNEGTEL M. VERSCHOOTEN 

17e / 18e 
Vrijdag (1) 0.8 09:30 S. BEECKMAN 

A. GIELEN 
---------- ---------- 

CSR 
Vrijdag (2) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 

Vrijdag (3) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 
Vrijdag (4) 0.8 09:30  ---------- ---------- 

 

Woensdag (2) 0.2 09:30  ---------- ---------- 

 
Woensdag (4) 0.2 09:30  ---------- ---------- 

B.R.B. Dinsdag (1) 0.4 14:00 M. CASSIERS ---------- ---------- 
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HOOFDSTUK IV  :  OVERLEGSTRUCTUREN 
 
1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen het rechtscollege). 
 
2.  Is er gestructureerd verticaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie (bijvoorbeeld tussen de rechtbank en Hof van 

beroep, met Hof van Cassatie, enz.…) ? Zo ja, beschrijf kort met wie en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en resultaten aan, 
aan de hand van onderstaande tabel. 

 
3.  Is er gestructureerd horizontaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie (bijvoorbeeld met parketten, andere 

rechtscolleges, enz.) ? Zo ja, beschrijf kort met wie en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en resultaten aan, aan de hand van 
onderstaande tabel. 

 
4.  Is er gestructureerd overleg met de actoren die extern zijn aan de rechterlijke organisatie (balie, FOD Justitie, enz.) ?  Zo ja, beschrijf kort met wie 

en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en resultaten aan, aan de hand van onderstaande tabel.20 
 

                                                 
20 Aangezien de vragenlijst voor alle rechtscolleges identiek is, is het mogelijk dat sommige overlegstructuren niet van toepassing zijn.  
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Beschrijving Doelen / Resultaten 

De magistraten van het rechtscollege Directiecomité 
Regelmatig overleg voorzitter - ondervoorzitter 
 
Tijdens werkvergaderingen overleg voorzitter- 
magistraten over specifieke onderwerpen of 
problemen 
 
Individuele vergaderingen met de magistraten  
 
Informeel overleg 
 
 
 

Beleid bepalen en opvolgen - documentatie  
Optimaal beheer van de rechtbank 
 
Aanbevelingen –dienstnota’s 
Anticiperen & oplossen van problemen  
 
 
Probleempunten naar voren schuiven 
 
Van zodra een vraag zich stelt een oplossing 
voorstellen 
 
 

De magistraten van een ander 
rechtscollege/andere rechtscolleges 

e-groep  arbeid-travail met uitwisseling van actuele 
onderwerpen, wijzigingen van wetgeving, 
rechtspraak of rechtsleer. 
 

Bench marking en uitwisselen van good practices 
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Beschrijving Doelen / Resultaten 

Vereniging van de Voorzitters van de 
Arbeidsrechtbanken 

Vanaf 1 april 2014: 
 Vereniging van de Voorzitters van de 

Nederlandstalige arbeidsrechtbanken 
(Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent) (BALG) 
komt bijeen indien daar aanleiding toe 
bestaat  
 
 

 
 Vereniging van alle Voorzitters van alle 

arbeidsrechtbanken (BARTT) – periodieke 
vergaderingen 
 

 
 

 
Bench marking en uitwisselen van good practices 
over beheer van de arbeidsrechtbanken. 
Bespreking van de hervormingen in de 
Potpourriwetten. Bespreking van  gezamenlijke 
probleemstellingen.  
 
 
Overleg over het zelfstandig beheer van de 
arbeidsrechtbanken – besprekingen met consensus 
mbt het behoud van de CSR en ARTT - informatica 
 
 

De rechters in sociale zaken De voorzitter is aanwezig op de vergadering van het 
comité van de groepering van de rechters in sociale 
zaken en op de algemene vergadering van de 
rechters in sociale zaken. 
 
De rechters in sociale zaken ontvangen het 
werkingsverslag na goedkeuring ervan in de 
Algemene vergadering van de beroepsrechters. 
 

Overleg m.b.t. organisatorische maatregelen  
 
 
 
 
 

De referendarissen Overleg met de voorzitter en met de magistraten 
collectieve schuldenregeling. 
 

Optimale werking van de collectieve 
schuldenregeling 
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Beschrijving Doelen / Resultaten 

De hoofdgriffier en het personeel De voorzitter en de hoofdgriffier overleggen bijna 
dagelijks. 
 
 
 
 
 
De voorzitter, de ondervoorzitter, de hoofdgriffier 
en de griffiers-hoofden van dienst overleggen 
samen belangrijke wijzigingen. 
 
 
 
 

Organisatie van de rechtbank – oplossing praktische 
problemen in verband met dossierbeheer en 
rechtsplegingsdossier – vlotte vaststellingen – 
elektronisch dossier - efficiënte organisatie CSR -  
controle van de statistieken 
 
 
Redelijke fixatietermijnen optimaliseren met als 
doel het tijdig afhandelen van alle sociaal- en 
arbeidsrechtelijke geschillen waarvoor we bevoegd 
zijn – opgelopen achterstanden wegwerken – 
elektronisch dossier en e-deposit  - juiste inschatting 
van de pleitduur – controle van de vaststellingen 
met een formulier voorstel conclusietermijnen en 
pleitdatum -  
tijdelijke kamerwijzigingen volgens de noden van de 
dienst - beheer van de zittingsroosters. 
 

Het arbeidsauditoraat  Informele contacten voorzitter- arbeidsauditeur 
m.b.t. organisatie en gestelde problemen. 
 
Informele contacten en officiële vergaderingen 
voorzitter - arbeidsauditeurs en hoofdgriffier met 
betrekking tot organisatie van de zittingen. 
 
De arbeidsauditeurs zijn aanwezig op de Algemene 
Vergadering van de rechtbank ter goedkeuring van 
het werkingsverslag. 
 

Organisatie van de zittingen 
 
Elektronisch dossier 
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Beschrijving Doelen / Resultaten 

De politiediensten : 
- de gerechtelijke diensten 
- de andere diensten 

Politie kan worden opgeroepen als er op een zitting 
gevaar dreigt met een rechtzoekende 
 
Het noodnummer kan gebruikt worden om de 
politiediensten op te roepen 
 

De veiligheid garanderen 

De FOD Justitie : 

- Het centraal bestuur 

- de Justitiehuizen 

- Andere 

Vergaderingen met alle korpsoversten voor 
mededelingen van nieuwigheden, aanpassingen en 
wijzigingen. 

Informatie verzamelen met als doel verdere 
mededeling aan het korps 

De balie Regelmatig contact met de Brusselse stafhouders en 
het Vlaams Pleitgenootschap. 
 

Goede samenwerking met de balie 

De Hoge Raad voor de Justitie Vergaderingen met alle korpsoversten 
 

Mededeling van probleempunten 

Andere (te verduidelijken)  Jaarlijkse vergadering magistraten 
Collectieve schuldenregeling, griffie en 
schuldbemiddelaars om werkmethodes en 
wijzigingen te overleggen 
 

 BPM/APG: vergadering van alle griffiers van 
de arbeidsrechtbanken met als doel het 
uniformiseren van de werkprocessen en het 
optimaliseren van de applicatie ARTT 
 

Harmonisatie en optimalisatie van de verschillende 
werkwijzen – besprekingen van de probleempunten 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:    / 
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HOOFDSTUK V  :  STATISTIEKEN BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 
 
 
 
1.  Verschillen de gegevens die het rechtscollege registreert van deze die door de Federale Overheidsdienst Justitie worden aangemaakt en 

gepubliceerd ?  De tabel op de volgende pagina is gebaseerd op de statistische gegevens van de FOD Justitie 
 
2.  In bevestigend geval, geef aan waarin ze verschillen (eventueel per materie te specificeren) en geef, wanneer dit het geval is, duidelijk aan welke rol 

het eigen systeem van registratie en verwerking van gegevens speelt in de werking van het rechtscollege. 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:     / 
 
EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZAKEN SEDERT 2011 
 

Materie  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bediende 423 506 447 488 433 382 323 478 346 

arbeiders 307 232 244 295 274 263 255 234 182 

arbeidsongevallen 128 137 118 91 107 82 85 87 96 

beroepsziekten 3 5 1 5 2 5 6 11 10 

sociale zekerheid RSZ 2336 2221 2409 2606 2163 2089 792 386 315 

administratieve 
boete-sanctie 

1 10 7 10 24 13 13 7 
 

5 

ZIV werknemers 369 362 278 266 261 230 327 231 214 

mindervaliden 100 72 61 49 79 84 45 70 64 

sociale bijdragen 
zelfstandigen 

81 76 50 50 61 52 32 23 34 

kinderbijslag 
zelfstandigen 

5 1 1 1 5 2 
2 0 0 

pensioenen 
zelfstandigen 

8 8 2 7 2 4 7 6 5 

ZIV zelfstandigen 8 16 8 10 18 9 7 15 3 
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werkloosheid 145 140 172 169 140 119 125 155 108 

pensioenen 
werknemers 

19 16 8 17 10 15 11 7 10 

kinderbijslag 
werknemers 

15 22 18 19 16 12 25 21 14 

vakantiegeld 3 4 4 4 1 5 3 1 0 

Sluitingsfonds 0 0 0 7 1 1 1 0 2 

pensioen DOSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OCMW + 
FEDASIL 

438 133 
91 
 

176 
12 

149 
5 

112 
9 

105 
12 

98 
10 

92 
4 

86 
35 

B.J.B. 32 4 7 3 2 6 7 10 1 

CSR : 
- nieuwe zaken 
 

 
 
512 

 
 
476 

 
 
572 

 
 
541 

 
 
561 

 
 
527 

 
 
540 

 
 
441 

 
 
415 

sociale verkiezingen 0 48 5 0 0 53 0 0 0 

kortgeding 168 93 36 32 30 31 29 16 22 

éénzijdig verz. 576 72 25 5 23 13 21 10 21 

rechtsbijstand 257 79 24 19 15 26 16 10 15 

dagvaarding door 
auditeur 

1 0 0 0 0 0 0  0 

Preventieadviseur  
0 0 

 
0 0 0 0 0  0 

Discriminatie 1 0 1 0 15 0 0  1 

gelijkheid man-vrouw  0 0 0 0 0 0 0  0 

Pesterijen  1 1 1 0 17 0 0  1 

beschermde 
werknemers wet 19 
maart 91 

25 36 30 30 23 30 18 11 17 

Totaal : 5962 4.861 4.717 4.878 4.404 4.170 2788 2326 2040 
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HOOFDSTUK VI  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

WERKLASTMETING 

 

1. Maakt u gebruik van een instrument om de werklast van de magistraten van het rechtscollege te meten ? Zo ja, geef een korte beschrijving van 
dat instrument en zijn voordelen en gebreken. Geef daarbij de frequentie van gebruik aan. Schets de evolutie van de werklast die ermee werd 
vastgesteld. 

 De statistieken SAS worden opgevolgd. 
 De zittingsroosters met de vaststellingen per kamer worden opgevolgd. 
 Maandelijkse tabellen met zaken die in beraad worden genomen en duur van de zittingen. 
 De werklast tussen de verschillende materies, kamers en magistraten wordt zoveel als mogelijk geobjectiveerd en verdeeld op een 

evenwichtige manier. 
 

2. Heeft u initiatieven genomen om het bestaande systeem te verbeteren ? Zo ja, welke ? / 
 
3. Geef de evolutie van de werklast sinds de werklastmeting weer. 

 
Voor de entiteit gebeurden er twee werklastmetingen in 2013 (VBSW en KPMG). 
Bij de evolutie van de input, waaraan de werklast is gelinkt, kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt: 

 

- arbeidsovereenkomsten bedienden: dit contentieux bleef doorheen de jaren gemiddeld ongeveer gelijk (483 nieuwe zaken in 2008, 488 in 2014 

en 478 in 2018). Tussenin golvende bewegingen met een uitschieter van 614 nieuwe zaken in 2010 en een dieptepunt van 323 nieuwe zaken in 

2017.  De input 2019 betekent wel een daling van 17,5 % in vergelijking met de gemiddelde input over de afgelopen 5 jaar (2014-2018). 

Dit heeft zich echter nog niet vertaald in een substantiële daling van de werklast in 2019, gelet op de hogere input in 2018 (478 zaken tegenover 

323 in 2017), die nog deels moest worden verwerkt in 2019. De output (infra) bewijst dit. 

 

- arbeidsovereenkomsten arbeiders: een dalende trend sinds 2014. Het gemiddeld aantal nieuwe zaken over de afgelopen 5 jaar (2014-2018) 

bedroeg 264. De vaststelling dringt zich op dat de input 2019 (182) maar liefst 30 % lager ligt. De output (infra) toont aan dat deze daling nog 

geen substantiële daling van de werklast in 2019 met zich meebracht. 
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- het aantal zaken in het contentieux werkgeversverplichtingen is gekelderd, wat te maken heeft met het veralgemeend gebruik van het 

dwangbevel door de RSZ. Toch zijn er nog 320 nieuwe zaken in 2019, waaronder een belangrijk aantal pleitzaken (RSZ, federale en Vlaamse 

administratieve geldboetes) en dit gelet op de bevoegdheid van de entiteit voor Brussel.  

Het is hierbij wel belangrijk om te benadrukken dat de substantiële daling van de voorbije jaren voornamelijk een impact had op de werklast van 

de griffie.    

 
- ziekteverzekering werknemers: een dalende trend sinds 2014 (van 266 nieuwe zaken in 2014 tot 214 nieuwe zaken in 2019).  

De entiteit behandelt, gelet op haar bevoegdheid voor Brussel, ook beroepen van instellingen tegen bijvoorbeeld het RIZIV en de Controledienst 

van de ziekenfondsen. Dit contentieux is entiteitspecifiek en brengt een zwaardere werklast met zich mee. 

 
- werkloosheid: 155 nieuwe zaken in 2018 wat een stijging betekent van 30 % tegenover het dieptepunt in 2016 van slechts 119 nieuwe zaken.  

Aan deze stijging lijkt nu een einde te zijn gekomen. De input 2019 van slechts 108 nieuwe zaken betekent een daling van 25% in vergelijking met 

de input over de afgelopen 5 jaar (2014-2018). Dit heeft zich echter nog niet vertaald in een substantiële daling van de werklast in 2019, gelet op 

de hogere input in 2018 die nog deels moest worden verwerkt in 2019. 

 

- arbeidsongevallen: 96 nieuwe zaken in 2019, wat ongeveer overeenstemt met het gemiddeld aantal nieuwe zaken over de afgelopen 5 jaar (90). 

De werklast in dit contentieux blijft dus stabiel.   

 
- de invordering via de rechtbank van sociale bijdragen in het statuut van de zelfstandigen is nagenoeg verdwenen. Dit contentieux is klein maar 

stabiel.  

 

- sociale bijstand (OCMW/FEDASIL/BJB): na een explosie van het aantal zaken tussen 2008 en 2012 ingevolge de zogeheten eerste opvangcrisis 

(met een uitschieter van 438 zaken in 2011), was er een dalende trend sinds 2014. De input steeg opnieuw in 2019: van 96 nieuwe zaken in 2018 

tot 122 nieuwe zaken in 2019. Deze stijging met 28 % is te wijten aan de nieuwe, heersende opvangcrisis. 

 
- personen met een handicap: 64 nieuwe zaken in 2019, wat ongeveer overeenstemt met het gemiddelde over vijf jaar (2015-2019).  
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- collectieve schuldenregeling: zit in 2019 (415) op het laagste aantal nieuwe aanvragen sinds 2011.  De gemiddelde input over 2014-2018 bedroeg 

522 nieuwe aanvragen. De daling heeft echter nog geen substantiële invloed op de werklast van 2019 aangezien de dossiers meerdere jaren in 

behandeling blijven. De output (infra) bewijst dit. 

 

- het kleiner (in omvang) contentieux in de overige materies blijft nagenoeg gelijk. 

Als conclusie kan vooropgesteld worden dat de daling van de input, waaronder de arbeidsgerechten in het algemeen te lijden hebben, ook voor de 

Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel een realiteit is.  

De input is over de laatste vijf jaar weliswaar gehalveerd, maar dit is voornamelijk toe te schrijven aan het zo goed als verdwijnen van de gerechtelijke 

invordering van sociale bijdragen. Dit heeft weinig invloed op de werklast van de rechters.  

De rechters kenden in 2019 een normale werklast. 

 

WERKLASTVERDELING 

 

1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van het rechtscollege verdeeld ? 
Bij het opstellen van de roosters met de verdeling van de zittingen wordt er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met: 

- de functioneringsgesprekken, de specialiteit en persoonlijke voorkeur van de magistraat  
- de werklast van de verschillende materies 

Het aantal zaken per zitting wordt bepaald volgens de materie. 
Voor plotse vervangingen bij arbeidsongeschiktheden wordt er een lijst opgesteld met een beurtrol.  

      Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria ? 
Dit gebeurt tijdens individuelen gesprekken met de magistraten. De zittingsroosters en dienstregelingen worden lang op voorhand 
medegedeeld, onder voorbehoud van wijzigingen, om de rechters toe te laten hun werktijd goed te organiseren. 

 
2. Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk ?  Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces van de verdeling bij ? 

De voorzitter stelt de roosters op. De magistraten kunnen de voorzitter aanspreken indien er zich een probleem stelt. 
 
3. Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 

Er doen zich in de praktijk weinig moeilijkheden voor. De magistraten stellen zich flexibel en collegiaal op. 
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HOOFDSTUK VII :  EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 
 
 

F.   ARBEIDSRECHTBANK 
 
GERECHTELIJKE ACTIVITEIT 
 
Indien het rechtscollege een eigen concept van de gerechtelijke achterstand heeft, gelieve dat dan hieronder te beschrijven en aan te geven of er – 
volgens dat concept – gerechtelijke achterstand is. 
 

NIHIL 
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I. ALGEMENE VRAGEN 

1. Gelieve in onderstaande tabel, het aantal vastgestelde dossiers te vermelden volgens de termijn tussen het ogenblik 
van het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling van de partijen en de rechtsdag (artikel 750, § 1 van het Gerechtelijk 
Wetboek). 

 
 

0  4 maanden 4  8 maanden  8  12 maanden  12  16 maanden  16 maanden 

Sociale zekerheid werknemers X     

Bijdragen zelfstandigen X     
 

Sociale zekerheid zelfstandigen 
 

X     

Sociale verkiezingen 
 

X     

Mindervaliden 
 

X     

Administratieve geldboeten 
 

X     

Beschermde werknemers 
 

X     

Arbeiders 
 

X     

Bedienden 
 

X     

Arbeidsongevallen 
 

X     

Beroepsziekten 
 

X     

Bijdragen RSZ 
 

X     

Residuaire stelsels X     

Andere 21 X     
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2. Vindt u de huidige termijnen voor rechtsdagbepaling redelijk ?  

 
ZO JA : Waarom ?  
Ja. De tabel spreekt voor zich. 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken ?   
In 2019 kende de entiteit geen achterstand meer. Derhalve waren er geen bijzondere maatregelen nodig. 
 
Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? Neen, de vaststellingstermijnen (art. 750 §2 Ger.W.) zijn reeds optimaal. 

 
Zo ja : hoe ?  / 
ZO NEEN 
Waarom ?   
Wat zijn de oorzaken van deze situatie ?  
Welke maatregelen heeft u getroffen om de termijnen voor rechtsdagbepaling in te korten ? 
Waren deze maatregelen doeltreffend ? 
Overweegt u andere initiatieven te nemen om deze doelstellingen te bereiken ? 
Zo ja, welke ? 

3. Aantal gewezen vonnissen 
 

Vermeld het aantal vonnissen dat de arbeidsrechtbank heeft gewezen tijdens de jaren T, T-1 en T-2 

                                                 
21  de materies, opgesomd in de artikelen 584 tot 589 van het Gerechtelijk Wetboek, die niet zijn opgenomen in de tabel. 

 STAND OP 

31/12/19 
STAND OP 
31/12/18 

STAND OP 

31/12/17 
STAND OP 
31/12/16 

STAND OP 
31/12/15 

STAND OP  
31/12/14 

STAND OP 
31/12/13 

STAND OP  
31/12/12 

STAND OP  
31/12/11 

STAND OP  
31/12/10 

SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS       464 554 608 561 
ZIV WERKNEMERS 279 363 375 408 410 291     
WERKLOOSHEID 104 134 141 136 155 245     
PENSIOENEN WERKNEMERS 4 8 12 9 16 9     
KINDERBIJSLAG WERKNEMERS 22 26 20 15 17 23     
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Is de evolutie van deze cijfers kenmerkend en zo ja, voor welk(e) verschijnsel(en) ?  

 
De cijfers tonen aan dat de dalende input in 2019 nog geen substantiële daling van de werklast van de rechters tot gevolg heeft gehad. 
Tussen juni 2018 en september 2019 was het kader voltallig, voor het eerst sinds 2014.   
Voor tal van materies was de output in 2019 groter dan de input.  
De mooie output-cijfers zijn te danken aan de grote inzet van de magistraten en de leden en medewerkers van de griffie die hen bijstaan. 
 

VAKANTIEGELD WERKNEMERS 1 1 3 3 1 3     
BIJDRAGEN ZELFSTANDIGEN 34 26 39 50 63 61 104 88 118 304 
SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN 23 10 11 19 11 34 34 34 29 51 
SOCIALE VERKIEZINGEN 0 0 0 57 0 0 0 38 0 1 
MINDERVALIDEN 101 101 101 63 84 78 105 105 104 133 
ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 7 14 20 10 14 15 2 0 2 6 
BESCHERMDE WERKNEMERS 4 9 7 11 22 33 20 34 15 21 
ARBEIDERS 197 184 230 212 272 187 157 204 225 201 
BEDIENDEN 310 302 396 641 449 342 448 350 461 470 
DISCRIMINATIE 15 20 19 11 15 7     
GELIJKHEID M/V   1   1     
PESTERIJEN 10 12 8 18 17 5     
ARBEIDSONGEVALLEN 148 142 131 171 154 134 171 175 224 301 
BEROEPSZIEKTEN 16 11 10 4 5 11 7 16 17 24 
BIJDRAGEN RSZ 286 356 1059 1863 1625 2382 2111 2011 2086 2163 
CSR : BEVELSCHRIFTEN 
             VONNISSEN 

3496 
616 

3613 
696 

3718 
881 

3513 
902 

3514  
765 

3012  
831 

3023  
 707 

2222   
543 

2251 2170 

OCMW  &  FEDASIL  (TEN GRONDE) 47+10 57+7 74 83+4 117 + 2 113 + 7 102 + 29 92 + 95 150 159 
BEVELSCHRIFTEN  KORTGEDING 21 16 27 25 22 33 34 93 150 91 
BEVELSCHRIFTEN OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT 23 10 21 13 31 4 27 72 591 407 
BEVELSCHRIFTEN GERECHTELIJKE BIJSTAND 15 11 16 26 14 21 24 85 250 126 
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II. OORZAKEN VAN DE VERTRAGING 

 

1. Wat zijn volgens u, gelet op uw ervaring, de belangrijkste oorzaken van de vertraging in de procedures ? 
 

1.1. Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten : advocaten en andere pleiters die laattijdig verwittigen dat zij hun vastgestelde zaak niet 
(meer) willen pleiten (op de voorziene datum), advocaten en andere pleiters die lange termijnen vragen om de zaak in staat te stellen 

 
1.2. Geschillen inzake sociale zekerheid : sociale zekerheidsinstellingen die hun administratieve dossiers niet tijdig overmaken aan de 

rechtbank, zaken die niet of slechts gebrekkig in staat worden gesteld door de (advocaten en andere pleiters van de) partijen zodat 
het niet mogelijk is om de zaak te behandelen op de daartoe voorziene zitting. 
 

2. Welke algemene maatregelen suggereert u om deze oorzaken aan te pakken ?  
Blijvende sensibilisering van en overleg met de betrokken actoren. 
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  / 
 
 
 

HOOFDSTUK VIII : DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

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

 
a. binnen een maand 
b. tussen 1 maand en 2 maanden 
c. tussen 2 maanden en 3 maanden                                   na het sluiten van de debatten. 
d. tussen 3 maanden en 6 maanden 
e. meer dan 6 maanden 
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 Vonnissen 
 

Binnen de maand 1795 

Tussen 1 maand en 2 
maanden 

390 

Tussen 2 maanden en 3 
maanden 

35 

Tussen 3 maanden en 6 
maanden 

4 

Meer dan 6 maanden  

 
 Beschikkingen (behoudens CSR)     Binnen de maand:    675 

  
 Beschikkingen CSR:  3496 (van deze beschikkingen kan niet vastgesteld worden binnen welke termijn ze werden uitgesproken, maar 

doorgaans is dit binnen de week na de aanleiding daartoe). 
 

 Aantal zaken CSR op 01/01/2020 : 3336 
 
 

2. Hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? 
Sinds 1 september 2007 worden na 2 maanden door de griffier lijsten opgemaakt met de zaken waarin geen uitspraak is gedaan.  De betrokken 
magistraat dient een verklaring op te geven voor de opgelopen vertraging. 
Ook de arbeidsauditoraten en het arbeidshof volgen eventuele vertragingen op. 
Artikel 770 Ger.W. wordt toegepast binnen de entiteit. 

 
3. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 

Neen 
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HOOFDSTUK IX : BESCHRIJVING  

 

 Van de acties die tijdens het betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om : 

 de werking van het rechtscollege te verbeteren, 

 de gerechtelijke achterstand weg te werken, 

 de naleving van de termijn van het beraad te waarborgen. 

 van de resultaten 

 
Beschrijf, in MAXIMUM 2 pagina’s de belangrijkste acties die zowel op het vlak van de planning als op dat van de uitvoering gedurende het betrokken 
kalenderjaar (T) werden ondernomen om de werking van het rechtscollege te verbeteren, de gerechtelijke achterstand weg te werken en de naleving 
van de termijnen van het beraad te waarborgen.. Zet ook de behaalde resultaten uiteen.22 
 
De belangrijkste actie die ondernomen werd is het veralgemeend werken met een elektronisch dossier vanaf 1 januari 2019. 
 
Het betrokken jaar was een overgangsjaar. Er lag een periode van 7,5 maand tussen het einde van het mandaat van de voorzitter (01/04/2019) en de 
start van het mandaat van haar opvolger (15/11/2019). Dit verklaart dat er geen (prioritaire) te realiseren objectieven werden bepaald voor 2019. 

                                                 
22  Volgende vragen kunnen u daarbij helpen: 

 Welke prioritaire objectieven moesten gedurende het betrokken kalenderjaar gehaald worden? Werden ze gehaald?  

 Wat betekent dat voor het rechtscollege en voor het publiek ? 

 Welke objectieven werden gedurende het betrollen kalenderjaar bepaald? Tegen welke periode zullen ze gehaald moeten worden(vooral welke in het volgende kalenderjaag)? 

 Passen ze in een hoger plan? Maken ze deel uit van een programma? Een project? 

 Is er een visie van hoe het rechtscollege er binnen een aantal jaren moeten uitzien ? Kennen alle personeelsleden die visie? Kunnen ze zich in deze visie vinden? 

 Zij er belangrijke punten waaraan gedurende het betrokken kalenderjaar aandacht moest worden geschonken en die niet in de objectieven van het vorige kalenderjaar opgenomen waren? 

 


