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INLEIDING
De in deze publicatie opgenomen cijfergegevens zijn in eerste instantie gericht op het ondersteunen
van de werking van de hoven en de rechtbanken en het meten van hun werklast. Deze behoefte
reflecteert zich in bepaalde statistische rubrieken.
In deze publicatie vindt u cijfergegevens over de arbeidsrechtbanken en omvat het aantal hangende,
nieuwe en afgehandelde zaken en het aantal vonnissen en beschikkingen naar:


ressort – arrondissement - afdeling



categorie



aard



type output



gemiddelde en mediane duur output (eindvonnissen en eindbeschikkingen)



gemiddelde duur hangend 31/12



taal

In deze statistiek wordt het aantal afgehandelde zaken omschreven als “output”. De “input” omvat
de nieuwe zaken en het aantal zaken dat hangende was bij het begin van de statistische periode.
Hoe kwamen deze statistieken tot stand? De volgende paragrafen geven een kort chronologisch
overzicht van de ontwikkeling van een uniforme, betrouwbare en relevante statistiek voor de
arbeidsrechtbanken.
In 2007 werd gestart met de informatisering van de griffies van de arbeidsrechtbanken. De
invoerapplicatie ‘ARTT’ is ontworpen als een operationeel informaticasysteem dat gericht is op het
elektronisch registreren van bepaalde elementen in de procedure. De belangrijkste doelstelling van
dit informaticasysteem is het elektronisch beheren van de zaken die door de arbeidsrechtbanken
behandeld worden en niet het leveren van brute gegevens voor de opmaak van hun
activiteitenstatistiek. De structuur van de databank bepaalt en beperkt bijgevolg het statistische
concept. Tot op heden gebruiken alle arbeidsrechtbanken de applicatie ARTT, met diens verstaande
dat de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt en de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Luik
respectievelijk in januari 2014 en januari 2015 gestart zijn met het gebruik van de applicatie. De
statistieken voor deze twee rechtbanken zijn vanaf 2015 (publicatie 2015) opgenomen in de jaarlijkse
publicatie.
‘ARTT’ is quasi een kopie van ‘BGC’, het informaticasysteem van de burgerlijke griffies van de
rechtbanken van eerste aanleg. Bijgevolg kon bij de ontwikkeling van de statistiek voortgebouwd
worden op de kennis en ervaring die opgedaan werd bij de ontwikkeling en het beheer van de
burgerlijke statistiek van de rechtbanken van eerste aanleg. Dit bevorderde de aanmaak van een
uniforme, betrouwbare en relevante statistiek voor de arbeidsrechtbanken in hoge mate.
De statistiek wordt, in samenwerking met de arbeidsrechtbanken en de FOD Justitie (Stafdienst ICT)
ontwikkeld en beheerd aan de hand van de software SAS1. De Stafdienst ICT beheert de
invoerapplicatie van de arbeidsrechtbanken (ARTT), organiseert de extractie van de brute gegevens
naar SAS en bouwt, met behulp van het college van de hoven en rechtbanken, de datawarehouse en
statistische webapplicatie op.
In een gezamenlijke werkgroep, waarin ook de arbeidsrechtbanken zetelen, worden de telregels
bepaald, definities vastgelegd, registratiewijzen en codelijsten besproken,… De arbeidsrechtbanken
hebben toegang tot hun statistiek via de interactieve webapplicatie SAS Web Report Studio.
1

Statistical Analysis Software, http://www.sas.com.
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Afbeelding 1: Voorbeeld van de interactieve webapplicatie SAS Web Report Studio

De statistische rubrieken worden toegelicht en beschreven in het volgende hoofdstuk. Hierbij werd
telkens rekening gehouden met de wetgeving in de versie zoals deze van toepassing was tijdens het
jaar 2016.
Omwille van technische redenen (de grootte van het bestand) bevat deze publicatie vooral
cijfergegevens op ressortniveau en slechts enkelen op arrondissementsniveau. Indien u bijkomende
cijfergegevens wenst te verkrijgen over een bepaalde afdeling van een arbeidsrechtbank, kan u uw
verzoek richten tot ons via stat@just.fgov.be.
Deze cijfers weerspiegelen noch de werklast van de arbeidsrechtbanken, noch de gerechtelijke
achterstand. Dit zijn beide complexe onderwerpen. Het College van de hoven en rechtbanken
verzoekt u de volgende parameters, die niet opgenomen zijn in deze publicatie, in beschouwing te
nemen: het personeelskader van de arbeidsrechtbanken (administratief personeel en magistraten),
de complexiteit van de behandelde zaken, de herziening van wetten en procedures en de
verschillende werkwijzen van de arbeidsrechtbanken.

Statistiek van de hoven en de rechtbanken (zetel)
Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling
Statistieken van de FOD Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting
(VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol “project werklastmeting bij hoven
en rechtbanken” dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de minister van Justitie,
vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel).2 In
december 2014 werd het VBSW opgenomen in de steundienst van het College van de hoven en
rechtbanken.
Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier communiceert
over haar activiteiten. Het publiceren van toegankelijke activiteitenstatistieken, die aan alle
geïnteresseerden moeten toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van de
verschillende rechtscolleges, vormt een wezenlijk onderdeel van deze transparante communicatie.

2

Voor meer informatie over het College van de hoven en rechtbanken en het project werklastmeting kunt u terecht op de
volgende website: http://www.tribunaux-rechtbanken.be.

6

Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar sedert
1999, evenals voor de notariaten. De correctionele statistiek voor de hoven van beroep is sinds 2008
ontsloten, de statistiek van de arbeidshoven sinds 2010. De activiteitenstatistieken van de
rechtbanken van eerste aanleg worden sinds 2000 gepubliceerd. Voor de vredegerechten, de
rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken gaan we terug tot 1998. Voor de
arbeidsrechtbanken zijn de statistieken beschikbaar vanaf 2012.
In ‘Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit’ vindt u voor alle rechtscolleges het aantal hangende,
nieuwe en behandelde zaken per jaar, sinds 2010. De brochure ‘Justitie in cijfers’ bevat relevante
cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de
Justitiehuizen, de veroordelingen, ….
Al deze publicaties kunt u terugvinden via de website van het College hoven en rechtbanken:
http://www.tribunaux-rechtbanken.be, klik op ‘Rechterlijke Orde’, ‘College van hoven en
rechtbanken’ en vervolgens op ‘Statistieken’.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met:
College hoven en rechtbanken
Steundienst
Tel. : 02/557.46.50
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be
Website : http://www.tribunaux-rechtbanken.be
Versie Juni 2017
Extractie Februari 2017
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I. STATISTISCHE VARIABELEN
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A. Basisconcepten
A.1 Inhoud van de cijfers: input-output van de arbeidsrechtbanken
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank met heel wat bevoegdheden inzake
arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zo behandelt ze o.a. geschillen tussen werkgevers en
werknemers, geschillen over sociale zekerheid en sociale bijstand. Sinds 1 september 2007 is ze ook
bevoegd voor zaken omtrent de collectieve schuldenregeling. Ze is echter niet bevoegd voor
strafzaken. Een arbeidsrechtbank bestaat uit kamers waarin naast de voorzitter – een
beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten zetelen. Wanneer ze een geschil behandelt
tussen een arbeider en zijn werkgever, wordt de beroepsrechter bijgestaan door een sociale rechter
van de arbeidersorganisatie en een sociale rechter van een werkgeversorganisatie. België heeft sinds
kort 9 arbeidsrechtbanken1. Elke arbeidsrechtbank bestaat uit één of meerdere afdelingen.
De statistiek poogt een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom (input) en
uitstroom (output) aan zaken waarmee de arbeidsrechtbanken geconfronteerd worden gedurende
een welbepaald jaar.

A.2 Het statistisch jaar is een kalenderjaar
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor
de aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijk
jaar (september - augustus) als referentieperiode genomen. Cijfergegevens per maand worden niet
opgenomen in deze publicatie maar kan u bekomen bij het college van de hoven en rechtbanken via
stat@just.fgov.be.
Door de werkgroep werd beslist om op basis van de statistische datawarehouse cijfergegevens te
publiceren vanaf 2012.

A.3 Bron van de cijfers: het informaticasysteem ARTT
De statistische resultaten zijn gebaseerd op de gegevens die in het informaticasysteem van de
arbeidsrechtbanken worden geregistreerd door de plaatselijke griffies. Het huidige
informaticasysteem ARTT (“invoerapplicatie”), geïmplementeerd in het jaar 2008, werd speciaal
ontwikkeld om de zaken op te volgen en de taken van de griffier en de griffie hierbij te ondersteunen.
Elke nieuwe zaak die aanhangig wordt gemaakt, wordt in principe steeds in het informaticasysteem
ingevoerd.
Het blijft echter belangrijk te benadrukken dat een statistisch systeem alleen betrouwbare informatie
oplevert indien de gegevens juist en op een uniforme manier worden ingevoerd. Momenteel blijft dit
nog een verbeterpunt.

A.4 Extractie
Het College van de hoven en de rechtbanken ontvangt regelmatig een extractie van bepaalde
(anonieme) brute gegevens uit de databanken van de arbeidsrechtbanken. Bij elke statistische tabel
staat vermeld welke extractie gebruikt werd. De extractiedatum is van belang omdat er kleine
verschillen kunnen bestaan tussen de cijfergegevens van 2 extracties. Bijvoorbeeld indien tussen de
eerste en de tweede extractiedatum een bepaald gegeven gecorrigeerd werd of een zaak
geannuleerd werd wegens foutieve registratie.

1

Door de hervorming van het gerechtelijk landschap hebben we volgende arbeidsrechtbanken: Gent,
Antwerpen, Leuven, Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Eupen, de Nederlandstalige en de Franstalige
arbeidsrechtbank Brussel.
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A.5 Welke zaken worden al dan niet opgenomen in de statistiek


Zaken die geteld worden
Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Verknochte zaken
hebben elk een eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze
als één dossier worden behandeld.



Zaken die niet geteld worden
De geannuleerde zaken worden niet meegeteld in de statistiek. Deze zaken zijn
verkeerdelijk geregistreerd in de invoerapplicatie. Om ze nadien correct te registreren
moet eerst de foutieve invoering worden geannuleerd. Indien de geannuleerde zaken
ook in de statistiek zouden zijn opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling.
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B. Gemeenschappelijke termen
B.1. Input - Output
B.1.1 Wat is een zaak?
Een zaak is een geschil dat bij de arbeidsrechtbank aanhangig wordt gemaakt. Binnen een
arbeidsrechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer.
Door de toekenning van dat rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. Ze wordt dan geteld als output.
1e opmerking: Wanneer een ambtshalve weggelaten zaak opnieuw ingeschreven wordt, op verzoek
van de meest gerede partij2, dan gaat het om een nieuwe zaak. Deze zaak krijgt ook een nieuw
rolnummer.
2e opmerking: Geannuleerde zaken, die verkeerd geregistreerd werden in de invoerapplicatie,
worden niet in de statistiek opgenomen.
3e opmerking: In artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gesteld: “Werden de kosten in het
vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing over de kosten, waarover niet
werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden”.
Concreet betekent dit dat in deze situatie de kosten van de procedure niet vereffend werden in de
eindbeslissing. De mogelijkheid bestaat dan dat partijen de arbeidsrechtbank alsnog verzoeken deze
raming te doen, waardoor er een nieuw vonnis komt van ‘begroting kosten’. Vanaf dit verzoek tot
begroting van de kosten tot de beslissing daarover komt de zaak opnieuw "op rol" (zonder nieuw
rolnummer) en verandert in de applicatie de stand van "niet-hangend" naar "hangend" en vervolgens
na de kostenbegroting opnieuw in "niet-hangend".
Er werd beslist om het "opnieuw hangend worden" niet in de statistiek op te nemen. Bijgevolg zal de
zaak in de statistiek overgaan van hangend naar niet-hangend op het ogenblik dat er een eindvonnis
is over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten). De zaak zal vervolgens "niet-hangend"
blijven, ondanks het feit dat deze zaak voor wat de kosten betreft, terug "hangend" wordt.
Indien dit niet zo zou gebeuren zouden er twee eindvonnissen worden geteld terwijl er slechts één
zaak in de input zit. In deze input-output statistiek is er steeds een evenwichtige verhouding tussen
het aantal nieuwe en afgehandelde zaken. Eén nieuwe zaak kan slechts aanleiding geven tot één
afgehandelde zaak. Vandaar dat in de statistiek de vonnissen inzake begroting van de kosten niet in
aanmerking worden genomen.

B.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak?
De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in de applicatie. Bijvoorbeeld op de dag van de
neerlegging van het verzoekschrift.

B.1.3 Wanneer is een zaak hangend?
Een zaak is hangend vanaf de dag dat ze geregistreerd wordt in de applicatie tot de dag waarop ze
afgehandeld werd en niet meer tot de werklast behoort.

2

Art. 730,§2,a, in fine Ger. W.
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B.1.4 Definitie van input, output en hangend 31/12
De input bestaat uit twee componenten:
o de zaken die reeds ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode en
nog niet afgehandeld zijn op dat ogenblik (hangend 01/01), en
o de nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode
(nieuw).
o INPUT = HANGEND 01/01 + NIEUW
De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens de statistische periode een beslissing werd genomen
die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet meer hangend.
Beslissingen die een einde kunnen maken aan een zaak zijn globaal gezien: een eindvonnis, een
eindbeschikking, een voeging met een andere zaak, een ambtshalve weglating, een doorhaling en
een afstand van geding.
Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld zijn (hangend
31/12), is gelijk aan de input min de output.

o HANGEND 31/12 = INPUT - OUTPUT
B.1.5 Duur output en hangend 31/12
Gemiddelde en mediane duur output
Deze duur berekent het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak op één van de rollen en de
datum waarop de zaak beëindigd werd.
Deze variabele betreft enkel zaken die tijdens de statistische periode werden afgehandeld aan de
hand van een eindbeslissing. De duurtijd van de ambtshalve weggelaten zaken wordt niet in rekening
gebracht voor het bepalen van de gemiddelde en mediane duurtijd.
Voor de gemiddelde duur wordt de som van de duurtijden gedeeld door het aantal zaken dat
afgehandeld werd. Wanneer er sprake is van een “scheve” verdeling van de duurtijden, bijvoorbeeld
wanneer een groot aantal zaken een korte duurtijd heeft en een klein aantal zaken een heel lange
duurtijd, is de mediaan een betere indicator voor de duurtijd van een gemiddelde zaak. De mediane
duur is de middelste duurtijd van alle zaken. De ene helft van de zaken duurt korter dan de mediaan,
de andere helft langer. Bijvoorbeeld, voor vijf zaken zijn de duurtijden 50, 60, 70, 80 en 150 dagen.
De gemiddelde duur is 82 dagen. De mediane duur is 70 dagen. Voor wat de arbeidsrechtbanken
betreft stellen we vast dat er een groot verschil is tussen de mediane duur en de gemiddelde duur.
Gemiddelde duur hangend 31/12:
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak op één van de rollen en de laatste
dag van de statistische periode (31/12).
Deze variabele betreft enkel zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld
zijn.
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De duurtijden worden in volgende categorieën opgedeeld:

Duur categorie
(in dagen)
Cat 1: 1
Cat 2: 2-30
Cat 3: 31-60
Cat 4: 61-100
Cat 5: 101-200
Cat 6: 201-500
Cat 7: >500

B.1.6 Output/Nieuw
Deze variabele geeft de verhouding weer tussen ‘Output’ (afgehandelde zaken) en ‘Nieuw’ (nieuwe
zaken). Voorbeeld :

Jaar 2013
O1a – arbeidsovereenkomst arbeider
O1b – arbeidsovereenkomst bediende

Nieuw
467
611

Output
472
562

Output/Nieuw
101%
92%

Interpretatie van bovenstaande tabel:
-

101%: Dit percentage ligt hoger dan 100%, hetgeen betekent dat er meer afgehandelde
zaken zijn (output) dan nieuwe zaken in 2013.

-

92%: Dit percentage ligt lager dan 100%, hetgeen betekent dat er minder afgehandelde
zaken waren (output) dan nieuwe zaken in die bepaalde periode.

B.1.7 Output/Input
Deze variabele geeft de verhouding weer tussen output (afgehandelde zaken) en input (som van het
aantal hangende zaken en de nieuwe zaken). Voorbeeld :

Jaar 2014
Q1a – bijdragen werknemers
Q1f – vakantiegeld werknemers

Hangend Nieuw
01/01
460
2549
0
8

Input

Output

Output/Input

3009
8

2571
0

85%
0%

Interpretatie van bovenstaande tabel:
-

85%: Dit betekent dat er van alle hangende en nieuwe zaken in 2014 binnen de materie
bijdragen voor werknemers in dat jaar 85% afgehandeld geweest zijn.

-

0%: Voor de aard van de zaak ‘q1f’ zien we dat er op 1 januari 2014 geen hangende zaken
waren, en dat er in 2014 acht nieuwe zaken werden ingeleid. Dit geeft een totale input van 8
dossiers voor het jaar 2014.
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Van deze 8 zaken is er echter geen enkele afgehandeld, hetgeen resulteert in een percentage
van 0%.
-

Bij deze variabele kan de waarde nooit meer dan 100% bedragen, aangezien 100%
overeenstemt met de afhandeling van alle zaken die bij de rechtbank werden ingeleid. Dit
zou betekenen dat er geen enkele zaak meer hangend is binnen die welbepaalde materie.

B.1.8 Evolutie Hangend
Deze variabele geeft weer op welke wijze het aantal hangende zaken geëvolueerd is gedurende de
statistische periode. De telregel is de volgende: (hangend aanvang – hangend einde)/hangend
aanvang.

2012
2013

Hangend 01/01
4494
4426

Hangend 31/12
4426
4697

Evolutie Hangend
-2%
6%

Interpretatie van bovenstaande tabel:
-

-2%: dit betekent dat het aantal hangende zaken in dat jaar met 2% gedaald is (4494
hangende dossiers op 1 januari 2012 tegenover 4426 hangende dossiers op 31 december
2012).

-

6%: dit betekend dat het aantal hangende zaken in dat jaar met 6% gestegen is (4426
hangende dossiers op 1 januari 2013 tegenover 4697 hangende dossiers op 31 december
2013).
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B.2. Ressort – arrondissement - afdeling
Het gerechtelijk landschap is voor de arbeidsrechtbanken sinds 1 april 2014 opgedeeld in 5 ressorten,
9 arrondissementen en 35 afdelingen. Deze 3 niveaus verhouden zich als volgt:

Ressort

Arrondissement

Antwerpen

Antwerpen

Afdeling
Antwerpen
Mechelen
Turnhout
Hasselt
Tongeren
Brussel Nederlandstalig
Brussel Franstalig
Nijvel
Waver
Leuven
Dendermonde
Aalst
Sint-Niklaas
Gent
Oudenaarde
Brugge
Ieper
Kortrijk
Roeselare
Veurne
Eupen
Hoei
Luik
Verviers
Aarlen
Marche-en-famenne
Neufchâteau
Dinant
Namen
Charleroi
Binche
Bergen
La Louvière
Doornik
Moeskroen

Brussel Nederlandstalig
Brussel Franstalig
Brussel

Waals-Brabant
Leuven

Gent

Gent

Eupen

Luik

Bergen

Luik

Henegouwen
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Vóór 1 april 2014 waren er ook reeds 3 niveaus, opgedeeld in 5 ressorten, 24 arrondissementen.

Ressort

Antwerpen

Arrondissement
Antwerpen
Mechelen
Turnhout
Hasselt
Tongeren
Brussel

Brussel

Nijvel

Afdeling

Nijvel
Waver

Leuven
Dendermonde
Aalst
Sint-Niklaas

Dendermonde

Gent

Gent
Oudenaarde
Brugge
Ieper
Kortrijk
Roeselare

Kortrijk
Veurne
Eupen
Hoei
Luik
Verviers
Luik

Aarlen - Marche-en-famenne Neufchâteau
Namur - Dinant
Charleroi

Bergen

Bergen
Doornik

16

Aarlen
Marche-en-famenne
Neufchâteau
Dinant
Namen
Charleroi
Binche
Bergen
La Louvière
Doornik
Moeskroen

B.3. Categorie
Categorie
Sociale zaken
Collectieve schuldenregeling
Sociale zaken
Deze categorie omvat alle materies die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort, met
uitzondering van de collectieve schuldenregeling. Zo is de arbeidsrechtbank bevoegd inzake
geschillen tussen werkgevers en werknemers, geschillen over sociale zekerheid, geschillen over
sociale bijstand, geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk en geschillen over
geweld en pesterijen op het werk. De arbeidsrechtbank is echter niet bevoegd voor strafzaken. Die
horen thuis in de politie- of correctionele rechtbank.

Collectieve schuldenregeling
Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen.
Een collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.
Elk nieuw verzoekschrift wordt afzonderlijk ingeschreven door de griffie op de rol van de
verzoekschriften.

B.4. Aard van de zaak
Op het ogenblik dat een zaak in de applicatie wordt geregistreerd (dit is aan het begin van de
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. Een aard van de zaak is een
kwalificatie die aan de zaak wordt toegekend zodat iedereen die aan dit dossier werkt weet om welk
soort zaak het gaat.
De aard van de zaak is vaak een goede indicator van de moeilijkheidsgraad van een zaak. Zo is
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan een
zaak ‘arbeidsovereenkomst arbeider’. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van
verschillende soorten zaken variëren. Het is daarom ook van belang dat er rekening wordt gehouden
met de aard van een zaak.
Deze kwalificatie is een persoonlijke appreciatie van de medewerkers die de zaken in de applicatie
invoeren. Bijgevolg kan het gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in de applicatie is toegekend,
niet volledig overeenstemt met de werkelijkheid. Dit zal des te meer het geval zijn, indien er
meerdere rubrieken “aard van de zaak” van toepassing kunnen zijn op één zaak. Op dat ogenblik
moet er een keuze gemaakt worden omdat elke zaak, om technische redenen, slechts één “aard van
de zaak” kan hebben.
Vanaf de implementatie van de applicatie wordt op de griffies de aard van de zaak geregistreerd
door middel van een uniforme nomenclatuurlijst “aard van de zaak” die telkens mee evolueert met
de veranderende wetgeving. De lijst bestaat momenteel uit 16 hoofdrubrieken, onderverdeeld in 157
sub rubrieken.
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578,14°

578,1°
578,2°
578,3°
578,4°
578,5°
578,6°
578,7°
578,8°a
578,8°b
578,9°
578,10°
578,11°
578,12°
578,13°
578,15°
578,16°
578,17°
578,18°
578,19°
578,21°
578, 22°, 23°,
578 bis
587bis,1°
587bis,2°
587bis, 3°
587bis, 4°
W11/06/02 32dec
W16/11/72 4sex
W02/06/10 2
W19/03/91 Art.6
578

579,1°
579,2°

Code
a23t

Aard van de zaak

Collectieve schuldenregeling
O1: Arbeidsrecht

o1a
o1b
o1c
o1d
o1e
o1f
o1g
o1h
o1i
o1j
o1k
o1l
o1m
o1n
o1na
o1o
o1p
o1q
o1r
o1ra
o1s
o1t
o1ta
o1tb
o1tc
o1td
o1te
o1u
o1v
o1va
o1vb
o1vc
o1vd
o1ve
o1vf
o1w
o1z

Arbeidsovereenkomst arbeider
Arbeidsovereenkomst bediende
Schending fabrieksgeheim
Leerovereenkomst
Collectieve arbeidsovereenkomsten
Geschil tussen werknemers
Versnelde beroepsopleiding
Uitgeoefend beroep handenarbeid
Schippers vennoten
Overtreding arbeidsreglementen
Gelijkheid man/vrouw werknemers
Evenredige participatie arbeidsmarkt
Hoedanigheid werknemers overdracht onderneming
Discriminatie man-vrouw (wet 2007)
Discriminatie man-vrouw werknemers
Pesterijen
Preventieadviseur
Discriminatie werknemers
Bestraffing racisme of xenofobische daden
Racisme of xenofobie werknemers
Medische onderzoeken
Burgerlijke vordering auditoraat
Continuïteit onderneming: schadevergoeding
Continuïteit onderneming: homologatie
Werknemer/persoon hoofd.aanspr.betal.loon
Geschil betreffende aanvullende pensioenen werknemer
Geschil betreffende aanvullende pensioenen zelfstandige
Voorbereidende procedure beschermde werknemer
Staking discriminatie
Vordering staking discriminatie
Vordering staking racisme of xenofobie
Vordering staking discriminatie vrouw-man
Vordering staking pesten &voorlopige maatregelen
Maatregelen arbeidsinspectie
Maatregelen uitvoering sociaal strafwetboek
Beschermde werknemer
Varia
P1: Arbeidsongeval, beroepsziekten

p1a
p1b
p1c
p1d

Arbeidsongevallen
Beroepsziekten
1/3 kapitaal
Arbeidsongevallen tijdens WOII
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579,3°
579,4°
579,5°
579,6°
579
580,1°

580,2°

580,3°
580,4°
580,6°a
580,6°b
580,6°c
580,6°d
580,7°
580,9°
580,10°
580,11°
580,12°
580,13°
580,14°
580,15°
580,16°
580,17°
580,18°
W14/07/94 art.5
W15/05/07
580
580,8°
580,8°a
580,8°b
580,8°,c1
580,8°c2

p1e
p1f
p1g
p1h
p1i
p1z
q1a
q1b
q1c
q1d
q1e
q1f
q1g
q1h
q1i
q1j
q1k
q1l
q1m
q1n
q1o
q1p
q1q
q1r
q1s
q1t
q1u
q1v
q1w
q1x
q1y
q1ya
q1z

580,8°e
580,8°f

q2
q2a
q2b
q2c
q2d
q2e
q2ea
q2f
q2g

581,1°

r1a

580,8°d

Toelagen toegekend door FAO
Toelagen toegekend door FBZ
Nijverheids- & landbouwongeval Oostkantons
Arbeidsongevallen stagiairs
Schadeloosstellingsfonds asbestslachtoffers
Varia
Q1: Sociaal zekerheidsrecht Werknemers
Bijdragen voor werknemers
Kinderbijslag werknemers
Werkloosheid werknemers
Ziekteverzekering werknemers
Pensioenen werknemers
Vakantiegelden werknemers
Fonds sluiting ondernemingen
Sociaal zekerheidsgeschil bij niet-werknemers
Geschil tussen instellingen
Maatschappelijke verzekering mutualiteiten
Maatschappelijke verzekering pensioenregeling
Dienst overzeese sociale zekerheid
Aanvullende ziekteverzekering
Sociale zekerheid werknemers Congo en Ruanda
Rentebijslag vervroegd gepensioneerden
Bijzonder brugpensioen
Brugpensioen bejaarden invalide
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Bijzondere bijdrage brugpensioen
Kruispuntbank sociale zekerheid
Toelage in dienst houden arbeidsongeval werknemers
Verplichtingen hoofd- en onderaannemers
Compensatiepremie sociale zekerheidsbijdragen
Beroep tegen beslissing bureau voor rechtsbijstand
Alleen zetelende rechter - zorgverstrekkers
Schadevergoeding gezondheidszorg
Varia
Q2: OCMW
BESTAANSZEKERHEID
Gewaarborgd inkomen bejaarden sancties
Gewaarborgde gezinsbijslag
OCMW bestaansminimum
OCMW maatschappelijke Integratie (leefloon)
OCMW maatschappelijke dienstverlening
OCMW maatschappelijke dienstverlening
Inkomensgarantie voor ouderen
Opvang asielzoekers
R1: Sociale zekerheidsrecht Zelfstandigen
Sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen
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581,2°
581,3°a
581,3°b
581,4°
581,5°
581,6°
581,7°
581,8°
581,9°
581,10°
581,11°
581,13°
581

r1aa
r1b
r1d
r1e
r1f
r1g
r1h
r1i
r1j
r1k
r1l
r1m
r1ma
r1n
r1o
r1p
r1q
r1z

Betwistingen tegen beslissingen commissie voor vri
Kinderbijslag zelfstandigen
Ziekteverzekering zelfstandigen
Pensioenen zelfstandigen
Gelijkheid man/vrouw zelfstandigen
Evenredige participatie arbeidsmarkt zelfstandigen
Solidariteitsbijdragen zelfstandigen
Bijdrage zelfstandigen inkomstenmatiging
Bijzondere bijdrage zelfstandigen alleenstaanden
Betwistingen KB 25/9/1986 - zelfstandigen
Vennootschapsbijdrage voor zelfstandigen
Discriminatie man-vrouw zelfstandige (wet 2007)
Discriminatie vrouwen/mannen zelfstandigen
Bestrijding bepaalde vormen discriminatie zelfstandigen
Discriminatie arbeidsbetrekkingen zelfstandigen
Racisme of xenofobie zelfstandigen
Bijzondere bijdrage door rechtspersonen
Varia
R2: Zorgverstrekkers Wet 9/8/1964

r2z

Varia
S1 Mindervaliden

582,1°
582,2°

s1a
s1b
s1z

582,3°

582,5°
582,6°
582,7°
582,8°
582,9°
582,10°
582,11°
582, 12°
582,14°
587ter
587quater
587quin-quies
587sexies
587septies
582

t1a
t1b
t1ba
t1c
t1d
t1e
t1f
t1fa
t1fb
t1fc
t1fd
t1fe
t1g
t1h
t1i
t1j
t1k
t1z

Ondernemingsraden
Comité veiligheid en gezondheid
Sociale verkiezingen
Uitkering loopbaanonderbreking
Europese ondernemingsraad
Onthaalouders
Europese vennootschap
Bijzondere onderhandelingsgroep Europa
Uitkeringen pleegzorgen
Pleegzorgverlof + uitkering militairen
Bijz. onderh.groep grensoverschr.fusie
Dienstencheques
Info werknemers Europese ondernemingsraad
Info werknemers Europese vennootschap
Info werknemers Europese coöperatieve vennootschap
Info werknemers – grensoverschrijdende fusie
Inbeslagnames sociaal strafrecht
Varia
U1: Administratieve sancties

583,1°
583,2°

u1a
u1b

Administratieve sancties/geldboetes
Sociale identiteitskaart

582,4°

Mindervaliden
Sociale reclassering minder-validen
Varia
T1: Ondernemingsraad, Sociale verkiezingen
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583,3°
583,4°
583,5°
583

u1c
u1d
u1e
u1z

Compensatoire vergoeding brugpensioen
Erkenning havenarbeider
Administratieve geldboete ziekenfondsen
Varia
Y: Voorlopige code

y1

Voorlopige code
V1: Eenzijdige verzoekschriften

1025

v1a
v1b
v1c
v1d
v1e
v1f
v1g
v1h
v1z

Aanstelling deskundige
Autopsie
Voorschot leefloon
Maatschappelijke dienstverlening
Betreding door RVA
Verkorting termijn
Homologatie vrijwillilge bemiddeling
Niet begeleide minderjarige vreemdelingen
Varia
W1: Kort gedingen

1035

w1a
w1b
w1c
w1d
w1e
w1f
w1g
w1h
w1i
w1z

Aanstelling deskundige
Autopsie
Aflevering sociale bescheiden
Arbeidsongeval
Arbeidsovereenkomst
Opheffing beslissing
Leefloon
Maatschappelijke dienstverlening
Niet begeleide minderjarige Vreemdeling
Varia
L: Minnelijke schikking

la

Minnelijke schikking (algemeen) 732 Ger.W.
I: Verbetering / uitlegging beslissing
Verbetering / uitlegging beslissing
Ambtelijke opdracht
G: Rechtsbijstand

731+732

ia
id
675
673

g1b1
g1c1
g1z

Rechtsbijstand à bureau
Rechtsbijstand à voorzitter
Varia

B.5. Taal
De taal van de zaak wordt bepaald door de taal van de rechtbank waarvoor de zaak wordt
vastgesteld.
Uitzondering hierop vormt het gerechtelijk arrondissement Brussel waarin, vóór 1 april 2014, de taal
van de zaak bepaald werd door de taal van de kamer die de zaak behandelde. Vanaf 1 april 2014
werd het gerechtelijk arrondissement Brussel omgevormd tot de arrondissementen Brussel
Nederlandstalig en Brussel Franstalig.

B.6. Type output
Deze variabele geeft weer met welk type beslissing de zaak afgehandeld werd:
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Type Output
Eindvonnis
Eindbeschikking
Afstand
Doorhaling
Weglating
Overige
Eindvonnis
Een eindvonnis is een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt over alle
betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn.
Bij een “gemengde beslissing” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken
terwijl andere punten nog niet ten gronde behandeld werden. Dit type vonnis wordt als tussenvonnis
geteld. De zaak blijft hangend totdat er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende
punten.
Opgelet: een eindvonnis wordt in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie
hiervan kan verschillen van de statistische.

Eindbeschikking
Een eindbeschikking is ook een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt
over alle betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. In de meeste gevallen
worden beschikkingen uitgesproken in zaken ingeschreven op de rol van de verzoekschriften. Het
verschil met een eindvonnis is dat deze beslissing niet meteen in een openbare terechtzitting
uitgesproken dient te worden.

Afstand
Door een afstand van geding ziet de partij, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, af van de door haar
ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht zelf niet prijs wordt gegeven. Wanneer een
partij afziet van een geding geeft zij het recht om de zaak opnieuw aanhangig te maken niet prijs. Een
afstand van geding impliceert niet noodzakelijk dat de partij het voornemen heeft haar instemming
te betuigen met de beslissing.3
Voor de partij die afstand doet, zal de beslissing die de rechter ten gevolge hiervan neemt een
eindvonnis zijn. Indien slechts één partij afstand doet, dan zal de rechter een gemengd vonnis
uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindvonnis en voor de andere partijen
gaat het om een tussenvonnis. Aangezien de zaak in dit laatste geval nog hangend is, wordt in deze
situatie de beslissing als een tussenvonnis in de applicatie ingevoerd.

Doorhaling
Een geding kan, indien alle partijen hiermee instemmen, beëindigd worden door de zaak op de rol
door te halen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer hangend zijn.
Het is mogelijk om nadien de zaak weer aanhangig te maken door de partijen opnieuw te
dagvaarden. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen en wordt geteld als een nieuwe zaak.
Opmerking: In de rechtsleer is men de mening toegedaan dat een doorhaling een beëindiging is
zonder dat de rechter daarvoor een eindvonnis velt.

Weglating4
3
4

Cass. 11 maart 2010, C.09.0347.N).
Art. 730, §2 Ger. W.
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Een zaak kan beëindigd worden door een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve weglating
gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting.
Enkel zaken die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen
aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet, komen in aanmerking
voor ambtshalve weglating. Indien één der partijen niet wil dat de zaak ambtshalve wordt
weggelaten dan kan deze partij dit voorkomen door een verzoek tot handhaving op de algemene rol
in te dienen. Door de ambtshalve weglating behoort een zaak tot de output.

Overige
Deze categorie omvat een aantal ‘minder’ voorkomende beslissingen die een einde maken aan een
zaak.

Minnelijke schikking
In het Gerechtelijk Wetboek wordt voorzien dat de partijen die in geschil liggen de mogelijkheid
hebben om dit geschil voorafgaandelijk ter minnelijke schikking voor te leggen aan de rechter die
bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Wanneer een dergelijk verzoek wordt geformuleerd,
roept de rechter partijen op en zal proberen, in samenspraak met de partijen, te zoeken naar een
minnelijke oplossing voor het geschil dat hen tegenover elkaar stelt. Wanneer de rechter tussenkomt
in het kader van een minnelijke schikking kan hij de partijen bijstaan in het zoeken naar een
oplossing, maar kan hij hen geen oplossing opdringen. Wanneer een akkoord wordt gevonden tussen
de partijen, zal er een beschikking worden opgemaakt die een einde maakt aan de zaak.
Voor de arbeidsrechtbank werd de poging tot minnelijke schikking in meerdere materies verplicht
gemaakt en, in het bijzonder, wanneer de rechtbank wordt gevat in een geschil met betrekking tot
het arbeidscontract.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstand heeft tot doel personen, die niet over de nodige middelen beschikken om de kosten
van een rechtspleging te betalen, geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de betaling van zegel- en
registratierechten, van de griffie- en expeditiekosten en van de overige gerechtskosten.
De beschikking waarin de rechter zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een
eindbeschikking, omdat de uitspraak een einde maakt aan deze procedure.

Verzending
Indien het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, kan de
rechter een beslissing tot verzending nemen. Deze beslissing zal ertoe leiden dat de zaak binnen een
andere rechtbank aanhangig zal worden gemaakt. Voor de arbeidsrechtbank die deze beslissing
uitspreekt maakt dit een einde aan de zaak. Deze zaak zal als nieuwe zaak in de andere rechtbank
ingeschreven worden.
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Voeging5
Een zaak kan ook beëindigd worden door (samen)voeging van zaken. Indien de rechter een voeging
uitspreekt dan wordt doorgaans de jongste (bij)zaak samengevoegd met de oudste (hoofd)zaak. De
jongste zaak is statistisch gezien afgehandeld op het ogenblik van samenvoeging. De oudste zaak
loopt eventueel nog verder.
De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen enkel bijzaken die samen met
een hoofdzaak één dossier uitmaken.

B.7. Rol
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen
een arbeidsrechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer.
De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de Wet en anderzijds op
grond van praktische overwegingen.

Rol
Algemene rol
Rol van de Kort Gedingen
Rol van de Pro Deo’s
Rol van de Verzoekschriften
Rol van de Verzoekschriften (niet CSR)
Rol van de Verzoeningen
Algemene rol
Onder deze rol vallen de tegensprekelijke procedures die niet onder één van de volgende rollen
worden ingeschreven.

Rol van de Kort Gedingen
Op deze lijst worden de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden.
Opmerking: Het begrip "kort geding” wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden
er niet in opgenomen. Zij krijgen een nummer op de "algemene rol”, ook al gelden dezelfde
procedureregels als bij een zaak in "kort geding". In een zaak "zoals in kort geding" doet de voorzitter
echter een uitspraak ten gronde, wat bij "kort geding" niet het geval is. Ook spoedeisende
vorderingen op verzoekschrift worden niet in opgenomen in de rol "kort gedingen” maar in de rol
"verzoekschriften”.

Rol van de Pro Deo’s
Het gebeurt dat één of meer partijen een aanvraag indienen tot het bekomen van rechtsbijstand
(voorheen pro deo)6. Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil vrijgesteld kunnen
worden van de volgende gerechtskosten: o.m. zegel- en registratierechten, griffie- en
expeditierechten en overige gerechtskosten. De rechtsbijstand wordt altijd toegekend per
gerechtsinstantie; een rechter van eerste aanleg kan slechts voor de procedure in eerste aanleg
rechtsbijstand toekennen. Als de partijen later beslissen om in hoger beroep te gaan, dan zal de
rechtsbijstand opnieuw aangevraagd moeten worden. Deze zaak wordt als afzonderlijke zaak
ingeschreven op de rol van de Pro Deo’s. De zaak die aanleiding gaf tot deze vraag (het eigenlijke
geschil) wordt als een gewone zaak ingeschreven onder een ander rolnummer.
5

Art. 565 – 566 Ger. W.
Vanaf 8 augustus 2006, wordt het systeem van pro deo rechtsbijstand genoemd in de artikelen 664 tot 687
Ger.W.
6
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Opmerking: De aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand is niet noodzakelijk verbonden met de
bijstand van een pro deo advocaat. Een (gedeeltelijk) onvermogende kan een pro deo advocaat en of
rechtsbijstand vragen aan de arbeidsrechtbank.

Rol van de Verzoekschriften
Op deze lijst worden de zaken “Collectieve schuldenregeling” ingeschreven die bij eenzijdig
7
verzoekschrift worden ingeleid

Rol van de Verzoekschriften (niet CSR)
Op deze lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden ingeleid8 en geen
collectieve schuldenregeling betreffen.

Rol van de Verzoeningen
Op deze lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden ingeleid en een
minnelijke regeling of verzoening betreffen.

7
8

Art. 1025 - 1034 Ger. W.
Art. 1025 - 1034 Ger. W.
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