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Arbeidshoven

Met dank aan het personeel van de griffies bij de arbeidshoven en de Stafdienst ICT (FOD Justitie).

Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een
boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken
Waterloolaan 70, 1000 Brussel
Tel. 02/557 46 50
Email : stat@just.fgov.be
Website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/collegevan-de-hoven-en-rechtbanken , onder de sectie ‘Statistieken’.
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INLEIDING
De statistieken van de Steundienst van het College van de hoven en de rechtbanken zijn in
eerste instantie gericht op het ondersteunen van de werking van de arbeidshoven en het meten
van hun werklast. Deze behoefte reflecteert zich in de statistische rubrieken. In deze
publicatie vindt u cijfergegevens over het aantal hangende, nieuwe en afgehandelde zaken
naar:


ressort - afdeling



rol



type kamer



aard



type output



type eindarrest



gemiddelde en mediane duur output (eindarresten)



gemiddelde duur hangend 31/12



taal



eerste rechtsmacht

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 arbeidshoven.
In 2009 werd gestart met de informatisering van de griffies van de vijf arbeidshoven. De
invoerapplicatie ‘CTAH’ is ontworpen als een operationeel informatiesysteem 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
arbeidshoven 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.
‘CTAH’ is quasi een kopie van ‘Justice’, het informatiesysteem van de burgerlijke griffies
van de hoven van beroep. 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 hoven van beroep. Dit bevorderde de aanmaak van een uniforme,
betrouwbare en relevante statistiek voor de arbeidshoven in hoge mate.
De statistiek wordt, in samenwerking met de arbeidshoven en de FOD Justitie (Stafdienst
ICT) ontwikkeld en beheerd aan de hand van de software SAS1 . De Stafdienst ICT beheert de
invoerapplicatie van de arbeidshoven (CTAH), organiseert de extractie van de brute gegevens naar
SAS en bouwt, met behulp van ons, de datawarehouse en statistische webapplicatie op.
In een gezamenlijke werkgroep, waarin ook de arbeidshoven zetelen, worden de telregels bepaald,
definities vastgelegd, registratiewijzen en codelijsten besproken, statistische variabelen gevalideerd…
1

Statistical Analysis Software, http://www.sas.com.
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De arbeidshoven hebben toegang tot hun statistiek via de interactieve webapplicatie SAS Web Report
Studio.

De statistische rubrieken worden toegelicht en beschreven in het tweede hoofdstuk. Hierbij
werd telkens rekening gehouden met de wetgeving in de versie zoals deze van toepassing was
tijdens de statistische periode.
Omwille van technische redenen (de grootte van het bestand) bevat deze publicatie vooral
cijfergegevens op nationaal niveau en slechts enkele op ressortniveau. Indien u bijkomende
cijfergegevens op ressortniveau wenst te verkrijgen, kan u uw verzoek richten tot ons
(stat@just.fgov.be).
Deze cijfers weerspiegelen noch de werklast van de arbeidshoven, noch de gerechtelijke
achterstand. Dit zijn beide complexe onderwerpen. We verzoeken u de volgende parameters,
die niet opgenomen zijn in deze publicatie, in beschouwing te nemen: het personeelskader van
de arbeidshoven (administratief personeel en magistraten), de complexiteit van de behandelde
zaken, de herziening van wetten en procedures en de verschillende werkwijzen van de
arbeidshoven.
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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 2014
werd het VBSW opgenomen in het College van hoven en rechtbanken. Voortaan staat haar
Steundienst in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel).

Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier
communiceert over haar activiteiten. De publicatie van toegankelijke activiteitenstatistieken
laten aan alle geïnteresseerden toe zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van
de verschillende rechtscolleges.
Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar
sedert 1999. De correctionele statistiek voor de hoven van beroep is sinds 2008 ontsloten. 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 arbeidshoven is 2010 het eerste jaar waarover we cijfergegevens
publiceren op basis van een statistische datawarehouse.
In ‘Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit’ vindt u per jaar en voor alle rechtscolleges het
aantal hangende, nieuwe en afhandelde zaken en dit sinds 2010. De website ‘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 onze website: https://www.rechtbankentribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-de-hoven-enrechtbanken , klik op ‘Statistieken’.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken
Tel. 02/557 46 50
Email : stat@just.fgov.be
Website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-enondersteuning/college-van-de-hoven-en-rechtbanken , onder de sectie ‘Statistieken’.
Versie juli 2017.
Extractie mei 2017.

2

Voor meer informatie over de Steundienst en het project werklastmeting bij hoven en rechtbanken kunt u terecht op onze
website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
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II. STATISTISCHE VARIABELEN
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A. Basisconcepten
A.1 Inhoud van de cijfers: sociale zaken behandeld door de arbeidshoven
België heeft 5 arbeidshoven, ze bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. Gent
heeft een afdeling in Brugge, Antwerpen in Hasselt. Luik heeft 2 afdelingen: Namen en Neufchâteau.
Indien een partij niet akkoord gaat met het vonnis van de arbeidsrechtbank dan kan zij hiertegen in
hoger beroep gaan. De zaak komt dan voor één van de vijf arbeidshoven. Elke arbeidsrechtbank valt
onder het rechtsgebied van één bepaald arbeidshof. Zo valt bijvoorbeeld de arbeidsrechtbank te
Leuven onder het rechtsgebied van het arbeidshof te Brussel. Indien een partij niet tevreden is met het
vonnis van de arbeidsrechtbank te Leuven dan kan deze partij hoger beroep aantekenen, ze moet dit
dan doen bij het arbeidshof te Brussel.
Elk arbeidshof bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. De kamers van het
arbeidshof houden al naar gelang het geval zitting met vijf, drie of één raadsh(e)r(en).1 De griffie staat
in voor de administratieve afhandeling van de zaken.
De statistiek poogt een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom en uitstroom aan
zaken waarmee het arbeidshof geconfronteerd wordt gedurende een welbepaalde periode. De nationale
tabellen zijn de som van de 5 arbeidshoven.
Deze publicatie bevat slechts enkele tabellen op ressortniveau. Meer informatie op niveau van de
arbeidshoven kan u aanvragen via stat@just.fgov.be .

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 stat@just.fgov.be.

A.3 Bron van de cijfers: het informaticasysteem voor de arbeidshoven
De statistische resultaten zijn gebaseerd op de gegevens die in het informaticasysteem van de
arbeidshoven worden geregistreerd door de griffies. Het huidige informaticasysteem CTAH
(“invoerapplicatie”), geïmplementeerd in 2009, 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 gemaakt
wordt, wordt steeds in het informaticasysteem ingevoerd.
Ondanks het feit dat in de vijf arbeidshoven de zaken via CTAH worden ingevoerd, kunnen er
verschillen in de wijze van invoer tussen de arbeidshoven worden vastgesteld. Om dit te verhelpen
werd door de Stafdienst ICT in de invoerapplicatie een nieuw controlescherm geprogrammeerd
hetgeen de arbeidshoven toelaat om op wekelijkse basis de onvolkomenheden in de ingevoerde
gegevens (registraties) blijvend op te volgen en te corrigeren. Via een systeem van checklists worden
de onvolledige en tegenstrijdige registraties nauwgezet bijgehouden.
Het blijft tenslotte belangrijk te benadrukken dat een statistisch systeem alleen betrouwbare informatie
oplevert indien de gegevens, in de invoerapplicatie op de griffies, juist en op een uniforme manier
worden ingevoerd.

A.4 Extractie
Maandelijks ontvangen we een extractie van bepaalde brute gegevens uit de databanken van de
arbeidshoven. 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 bruut
gegeven gecorrigeerd werd of een zaak geannuleerd werd wegens foutieve registratie.
1

Artikel 101, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek.
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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 ‘CTAH’. 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 het arbeidshof wordt aanhangig gemaakt via een hoger beroep, een
verwijzing door een andere rechtsmacht of rechtstreeks, bijvoorbeeld in het geval van een aanvraag tot
rechtsbijstand. Binnen een arbeidshof heeft elke zaak een uniek rolnummer.
Door de toekenning van een 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: Zaken ‘kostenbegroting’ worden niet als zaak geteld. In deze situatie werden de kosten
van de procedure niet vereffend in de eindbeslissing. De mogelijkheid bestaat dan dat partijen het
arbeidshof alsnog verzoeken deze raming te doen. Er komt dan een nieuw arrest van kostenraming.
Vanaf het verzoek tot kostenraming tot de beslissing daarover komt de zaak opnieuw "op rol" (zonder
nieuw rolnummer) en verandert in de applicatie de stand dus van "niet - hangend" naar "hangend" en
vervolgens na de kostenberaming opnieuw in "niet - hangend".
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”. In de applicatie wordt evenwel de stand "eindarrest" ingevoerd, waardoor
de zaak "niet - hangend" is. Wanneer later een verzoek tot vereffening van de kosten wordt ingediend,
wordt de zaak in de applicatie gereactiveerd. En wordt ze (opnieuw) "hangend".
Er werd beslist om het "opnieuw hangend worden" niet in de statistiek op te nemen. Bijgevolg zal in
de statistiek, de zaak overgaan van hangend naar niet - hangend op het ogenblik dat er een eindarrest is
over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten). In de statistiek zal de zaak "niet - hangend"
blijven, ondanks het feit dat in de applicatie deze zaak voor wat de kosten betreft, terug "hangend"
wordt.
Anders zouden er twee eindarresten worden geteld terwijl er slechts één zaak in de input zou zitten. 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 worden in de statistiek de arresten inzake begroting van de kosten niet in aanmerking
genomen.
4e Opmerking: Een gelijkaardig voorbeeld is de vraag tot taxatie van het ereloon van de deskundige,
die wordt gericht tot het arbeidshof na het eindarrest ten gronde waarbij de zaak beëindigd werd. Ook
dit type van zaken wordt niet als zaak geteld in de statistiek.

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

2

Art. 730,§2,a, in fine Ger. W..
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B.1.3 Wanneer is een zaak hangend?
Een zaak is hangend vanaf de dag dat ze geregistreerd wordt in de invoerapplicatie ‘CTAH’ tot de dag
waarop ze afgehandeld werd en niet meer tot de werklast behoort. Beslissingen die een einde kunnen
maken aan een zaak zijn: een eindarrest, een eindbeschikking, een beslissing van het Hof van Cassatie,
een voeging met een andere zaak of een ambtshalve weglating.

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).



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.



Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld zijn
(hangend 31/12), is gelijk aan de input (som van kolom hangend 01/01 en kolom nieuw) min
de output (kolom output).

B.1.5 Duur output en hangend 31/12


Gemiddelde en mediane duur output (eindarresten)
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) op één van de rollen
en de zitting waarop het eindarrest werd uitgesproken (output).
Deze variabele betreft enkel zaken die tijdens de statistische periode werden afgehandeld aan
de hand van een eindarrest.
Voor de gemiddelde duur (GD) wordt de som van de duurtijden ‘eindarrest’ gedeeld door het
aantal zaken dat door een eindarrest 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 (MD) 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 GD is 82
dagen. De MD is 70 dagen.



Gemiddelde duur hangend 31/12:
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) 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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Deze duurtijden worden in volgende categorieën opgedeeld:
Duur categorie
Cat1: 1-250
Cat2: 251-500
Cat3: 501-750
Cat4: 751-1000
Cat5: 1001-1250
Cat6: 1251-1500
Cat7: 1501-1750
Cat8: 1751-2000
Cat9: > 2000

B.2. Rol
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen
een arbeidshof 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

Rôle

Algemene rol
Verzoekschriften CSR
Verzoekschriften (excl. CRS)
Kort geding
Rechtsbijstand

Rôle général
Requêtes RCD
Requêtes (excl. RCD)
Référés
Assistance judiciaire

Algemene rol
Onder deze rol vallen de tegensprekelijke procedures die niet onder één van de volgende rollen
worden ingeschreven.
Verzoekschriften CSR
Op deze lijst worden de zaken “Collectieve schuldenregeling” ingeschreven die bij eenzijdig
verzoekschrift worden ingeleid3.
Verzoekschriften (excl. CRS)
Op deze lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden ingeleid4 en geen
collectieve schuldenregeling betreffen. Deze rol bestaat sinds 1 januari 2013.
Kort geding
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 ‘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’.

3
4

Art. 1025 - 1034 Ger. W.
Art. 1025 - 1034 Ger. W.
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Rechtsbijstand
Het gebeurt dat één of meer partijen een aanvraag indient tot het bekomen van rechtsbijstand
(voorheen pro deo)5. Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil kunnen vrijgesteld
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 ‘rechtsbijstand’. De
zaak die aanleiding gaf tot deze vraag (het eigenlijke geschil) wordt als een gewone zaak ingeschreven
onder een ander rolnummer.
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 het arbeidshof.
Voor het arbeidshof kan een rechtsbijstandszaak zich voordoen in twee gevallen:


Een hoger beroep tegen een beslissing van de eerste rechter, die de vraag tot rechtsbijstand
in een geschil dat voor een arbeidsrechtbank aanhangig is, afwees (beroep).



Een verzoek om rechtsbijstand in een geschil dat bij het arbeidshof aanhangig is gemaakt
of zal gemaakt worden. Dit ongeacht of de eerste rechter rechtsbijstand toekende of niet,
of zelfs wanneer dat voor de eerste rechter niet gevraagd werd.

B.3 Type kamer
In de kamers van de arbeidshoven zetelen 1, 3 of 5 rechters. Kamers met 5 rechters betreffen enkel
zaken “betwisting arbeider bediende”.

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. De aard van de zaak is een
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men op het arbeidshof weet om welk soort zaak
het gaat.
De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie 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 verschillen. Het is daarom van belang dat met de aard van de zaak wordt
rekening gehouden.
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 aard van de zaak die deze zaak in werkelijkheid heeft.
Dit zal des temeer 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 invoerapplicatie ‘CTAH’ wordt op de griffies de aard van de zaak
geregistreerd door middel van een uniforme nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Deze bestaat uit 14
hoofdrubrieken, onderverdeeld in 136 subrubrieken.

5

Vanaf 8 augustus 2006, wordt het systeem van pro deo rechtsbijstand genoemd in de artikelen 664 tot 687
Ger.W..
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Artikel
578,14°
689
680
673
689(div)
578,1°(a)
578,1°(b)
578,1°(c)
578,1°(d)
578,2°
578,3°
578,4°
578,5°
578,6a°
578,6b°
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°
587bis,2°
L.19.03.91
578,21°
578(div)
579,1°(a)
579,1°(b)
579,1°(c)
579,2°
579,3°(a)
579,3°(b)
579,4°
579,5°
579,6°
L.15.05.07
579(div)
580,1°
580,2°(a)
580,2°(b)
580,2°(c)
580,2°(d)

Code
A23.t
G1
a
b
c
z
O1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
1
z
P1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
z
Q1
a
b
c
d
e

Aard van de zaak
Collectieve schuldenregeling
Rechtsbijstand
hoger beroep
rechtstreeks bij het Bureau
bij de eerste voorzitter of voorzitter kamer
andere
Arbeidsrecht
arbeidsovereenkomst arbeider
arbeidsovereenkomst bediende
betwisting arbeider / bediende
schending fabrieksgeheim
leerovereenkomst
individueel geschil CAO
geschil tussen werknemers
versnelde beroepsopleiding
gezamenlijk uitgeoefend beroep
schippers vennoten
overtreding arbeidsreglement.
gelijkheid man-vrouw W.4.8.1978 arbeidsvoorwaarden
evenredige participatie arbeidsmarkt
hoedanigheid werknemers bij overdracht onderneming
gelijkheid man-vrouw W.10.5.07 arbeidsbetrekkingen
pestwet
preventieadviseur
discriminatie
racisme/xenofobie
medisch onderzoek inzake arbeidsverhoudingen
zaken ingesteld door OM
gerechtelijke reorganisatie-vordering schadevergoeding door werknemer
gerechtelijke reorganisatie-verzoek homologatie
maatregelen ter bestrijding discriminatie
beschermde werknemer
geschil werknemer betaling loon
andere
Arbeidsongeval, beroepsziekten
arbeidsongeval
beroepsziekte
1/3 kapitaal
arbeidsongeval in aangehecht gebied tijdens WOII
toelagen door FAO
toelagen door FBZ
schadevergoeding voor arbeidsongeval in Oostkantons
arbeidsongevallen stagiairs (RVA)
vergoeding asbestslachtoffers
schadevergoedingals gevolg van gezondheidszorg
andere
Sociaal zekerheidsrecht Werknemers
bijdragen werkgevers
kinderbijslag
werkloosheid
ziekteverzekering
pensioenen
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580,2°(e)
580,2°(f)
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°
L.14.07.94
L.27.12.06(a)
D.30.04.04(a)
L.16.11.72
580(div a)

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
1
2
3
z
Q2

580,8°a
580,8°b
580,8°c1
580,8°,c2
580,8°d
580,8°e
580,8°f
580(div b)
R1
581,1°
581,2°(a)
581,2°(b)
581,2°(c)
581,3°a
581,3°b
581,4°
581,5°
581,6°
581,7°
581,8°
581,9°
581,10°
581,11°
L.27.12.06(b)
581(div)
L.09.08.63
R2
S1
582,1°
582,2°

a
b
c
d
e
f
g
z
a
b
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
z

a
b

vakantiegeld
fonds sluiting ondernemingen
sociaal zekerheids-geschil bij niet-werknemers
geschil tussen instellingen
maatschappelijke verzekering mutualiteiten
maatschappelijke verzekering pensioenregeling
fonds overzeese sociale zekerheid
ziekenfondsen en landsbonden
sociale zekerheid werknemers Congo Ruanda
rentebijslag vervroegd gepensioneerden
bijzonder brugpensioen
brugpensioen bejaarden invalide
bijzondere bijdrage sociale zekerheid
bijzondere bijdrage brugpensioen
kruispuntbank
toelage werkgever voor werkende arbeidsongevalslachtoffers
hoofd-en onderaannemers
compensatiepremie
beroep Bureau Juridische Bijstand
zorgverstrekker 52§3 Ziektewet alleenzetelende rechter
commissie regeling arbeidsrelatie werknemer (programmawet)
handvest werkzoekende
arbeidsinspectie art. 4 sexies
andere
OCMW
gewaarborgd inkomen bejaarden
gewaarborgde gezinsbijslag
leefloon
maatschappelijke integratie
maatschappelijke dienstverlening
inkomensgarantie voor ouderen
opvang asielzoekers W.12.1.2007
andere
Sociale zekerheidsrecht Zelfstandigen
bijdragen zelfstandigen
kinderbijslag zelfstandigen
ziekteverzekering zelfstandigen
pensioenen zelfstandigen
gelijkheid man-vrouw zelfstandigen W.4.8.1978 arbeidsvoorwaarden
evenredige participatie arbeidsmarkt zelfstandigen
solidariteitsbijdragen zelfstandigen
bijdrage zelfstandigen inkomstenmatiging
bijzondere bijdrage zelfstandige alleenstaanden
consolidering inkomstenmatiging zelfstandigen
vennootschapsbijdrage sociaal statuut zelfstandigen
gelijkheid man-vrouw zelfstandigen W.10.5.2007 arbeidsbetrekkingen
discriminatie zelfstandigen
racisme/xenofobie
commissie regeling arbeidsrelatie zelfstandigen (programmawet)
andere
Zorgverstrekkers Wet 9/8/1964
Mindervaliden
tegemoetkoming / sociale of fiscale voordelen mindervalide
sociale reclassering / bijstand sociale integratie mindervalide
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582(div a)

z andere
Ondernemingsraad, Sociale verkiezingen
582,3°
a sociale verkiezingen ondernemingsraad
582,4°
b soc verkiezingen, Comité veiligheid, gezondheid & verfraaiing
582,5°
c forfaitaire vergoeding loopbaanonderbreking W.22.1.1985
582,6°
d werking Europese ondernemingsraad
582,7°
e onthaalmoeders
582,8°
f werking Europese onderhandelingsgroep W.17.9.2005
587ter
g uitspraak voorzitter ivm instellen van Europese ondernemingsraad
587quater
h uitspraak voorzitter ivm instellen van Europese onderhandelingsgroep
587quinquies
i uitspraak voorzitter instellen orgaan betreffende rol werknemer in Europees CV
582,9°
j werking Europese onderhandelingsgroep W.9.5.2008
582,10°
k geschillen pleegzorgverlof
582,11°
l geschillen onderbrekingsuitkering militairen
6
582,14°
m dienstencheques
582(div b)
z andere
U1
Administratieve sancties
583(a)
a administratieve geldboete
583(b)
b sociale identiteitskaart
583(c)
c compensatoire vergoeding brugpensioen
583(d)
d erkenning havenarbeider
583(e)
e administratieve geldboete betreffende ziekenfondsen
D.30.04.04(b)
f toezicht & strafbepaling sociale aangelegenheden art. 17§5
583(div)
z andere
V1
Eenzijdige verzoekschriften
1025(a)
a aanstelling deskundige
1025(b)
b autopsie
1025(c)
c voorschot leefloon
1025(d)
d maatschappelijke dienstverlening
1025(e)
e betreding door RVA
1025(f)
f verkorting termijn
1025(g)
g homologatie bemiddeling
1025(h)
h beschikking ontoelaatbaarheid
1025(div)
z andere
W1
Kort gedingen
1035(a)
a aanstelling deskundige
1035(b)
b autopsie
1035(c)
c aflevering sociale bescheiden
1035(d)
d arbeidsongeval
1035(e)
e arbeidsovereenkomst
1035(f)
f opheffing beslissing
1035(g)
g leefloon
1035(h)
h maatschappelijke dienstverlening
1035(div)
z andere
Y1
Voorlopige code
T1

B.5. Taal
De taal wordt bepaald door het arbeidshof waarin de zaak behandeld wordt. Uitzonderingen
zijn het arbeidshof te Brussel en Luik waar de taal per zaak geregistreerd wordt in de
invoerapplicatie ‘CTAH’. In Brussel zijn er Nederlands- en Franstalige zaken, in Luik Duitsen Franstalige zaken.

6

Ingevoerd op 15 februari 2014.

42

B.6. Output
Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd en
met welke gemiddelde en mediane duurtijd.

B.6.1. Type output
Type Output
Eindarrest
Verbroken
Beschikking
Voeging
Ambtshalve weglating

Type Output
Arrêt définitif
Cassé
Ordonnance
Jonction
Omission d’office

Eindarrest
Een eindarrest 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 “gemengd arrest” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl
andere punten nog niet ten gronde behandeld werden. Dit type arresten worden als tussenarresten
geteld. De zaak blijft hangend totdat er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende
punten.
Opgelet: een eindarrest wordt in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie van
een eindarrest kan verschillen van de statistische.
Verbroken
In een uitzonderlijk geval kan een tussenarrest toch tot de output behoren.
Het betreft hier de “tussenarresten – volledig verbroken door Cassatie”. Dit is een technische
aanduiding, die door de arbeidshoven wordt gebruikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien
het arbeidshof een gemengd arrest heeft uitgesproken en er cassatie wordt ingesteld tegen die punten
waarover een eindbeslissing is.
Een dergelijk gemengd arrest wordt in de applicatie steeds ingeschreven als een tussenarrest omdat de
zaak, voor de punten waarover nog geen uitspraak ten gronde is, nog steeds hangend is.
Indien het Hof van Cassatie het gemengd arrest verbreekt en de zaak verwijst naar een ander
arbeidshof, dan wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste arbeidshof
zich nog ten gronde moest uitspreken) naar dat andere arbeidshof overgeheveld.
In het eerste arbeidshof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men deze tot dan toe hangende
zaak, nu overbrengen naar de output en meer bepaald onder de rubriek "Verbroken".
Beschikking
Volgens de algemene regel wordt een zaak beëindigd door een eindarrest. Een eindbeschikking
uitgesproken door het arbeidshof vormt hierop een uitzondering. Dit kan enkel in (dringende)
rechtsbijstandszaken en ingeval van een eenzijdig verzoekschrift, voorbeeld “verkorting van
termijnen”.
In geval van hoogdringendheid kan het zijn dat de advocaat of de gerechtsdeurwaarder (van de eiser)
een verzoek richt om de termijn van dagvaarding te verkorten. De rechter zal hierover beslissen bij
beschikking. Bij de behandeling van een vordering in kort geding kan de tijd dermate dringen, dat de
rechter de toestemming geeft om de andere partij te dagvaarden om een bepaald uur te verschijnen op
het hof of bij de rechter thuis. Dit kan ook op feestdagen zijn en van dag tot dag zijn of van uur tot uur.
(hierdoor kan de eiser bijvoorbeeld de andere partij dagvaarden om de dag nadien bij de rechter thuis
te verschijnen).
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Voeging7
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.
Ingeval van hoger beroep kan samenvoeging gebeuren indien meerdere zaken met elkaar verknocht
zijn. Er is sprake van verknochtheid wanneer twee of meer zaken onderling zo nauw verbonden zijn
dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die
onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.8
De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen enkel bijzaken die samen met
een hoofdzaak één dossier uitmaken.
Ambtshalve weglating9
Een zaak kan beëindigd worden door een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve weglating
gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door de Eerste
Voorzitter.
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.

B.6.2. Type eindarrest
Type eindarresten
Afstand beroep
Afstand rechtsvordering
Doorhaling
Onontvankelijk beroep
Beroep zonder voorwerp
Akkoord
Akkoord na bemiddeling
Onbevoegd
Pro deo ingewilligd
Pro deo afgewezen
Verbeterend
Interpretatief
Bevestiging beslissing
Volledige wijziging beslissing
Gedeeltelijke wijziging beslissing
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Nietig beroep
Wraking
Andere

Type d’arrêt définitif
Désistement d'instance
Désistement d'action
Radiation
Irrecevabilité
Action devenue sans objet
Accord
Accord après médiation
Incompétence
Pro deo accordé
Pro deo refuse
Rectification
Interprétation
Confirmation décision
Réformation décision
Réformation partielle décision
Pro deo accordé partiellement
Nullité
Récusation
Autres

7

Art. 565 – 566 Ger. W.
Art. 30 Ger. W.
9
Art. 730, §2 Ger. W.
8
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Afstand beroep10
De Wet spreekt van "afstand van geding". Door de 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 in hoger beroep geeft zij het
recht om opnieuw hoger beroep in te stellen niet prijs. Een afstand van geding impliceert niet
noodzakelijk dat de partij het voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.11
Voor de partij die afstand van beroep doet, zal de beslissing die de rechter tengevolge hiervan neemt
een eindarrest zijn. Indien slechts één partij afstand doet van beroep, dan zal de rechter een gemengd
arrest uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindarrest en voor de andere partijen
gaat het om een tussenarrest. Aangezien de zaak in dit laatste geval nog hangend is, wordt in deze
situatie de beslissing als een tussenarrest in de applicatie ingevoerd.
Afstand rechtsvordering12
Bij afstand van rechtsvordering doet een partij, in tegenstelling tot de afstand van geding, zowel
afstand van de door haar ingestelde vordering als van het recht zelf dat betwist werd. Hiermee komen
de partijen in de toestand terecht waarin ze zich bevonden na de uitspraak in eerste aanleg.
Doorhaling13
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 eindarrest velt.
Onontvankelijk beroep
Indien de rechter beslist dat de rechtsvordering, door middel waarvan het hoger beroep werd ingesteld,
onontvankelijk14 is dan zal hij de eis als dusdanig niet ten gronde behandelen. Deze beslissing is
meteen een eindarrest.
Een vordering kan om meerdere redenen onontvankelijk verklaard worden.15 Bijvoorbeeld omdat de
eiser geen hoedanigheid16 of geen belang heeft om de vordering in te stellen. Een belang is het
voordeel dat wordt nagestreefd door het instellen van de vordering. Dit belang moet reeds verkregen
en dadelijk zijn.
Naast deze algemene onontvankelijkheidsgronden kan een rechtsvordering onontvankelijk worden
verklaard omdat één van de procespartijen niet de vereisten rechts- en of handelingsbekwaamheid
heeft17.

10

Art. 820, 823 - 827 Ger. W.
Cass. 11 maart 2010, C.09.0347.N).
12
Art. 821, 823, 824 en 827 Ger. W.
13
Art. 730 Ger. W.
14
Er is een verschil tussen de ontvankelijkheid van de rechtsvordering en de ontvankelijkheid in rechte. De
ontvankelijkheid van de rechtsvordering wijst op de mate waarin men een vordering ter beoordeling aan een
rechtbank/hof van voorleggen. De ontvankelijkheid in rechte daarentegen wijst op de mate waarin de vordering
in rechte beantwoordt aan de op straffe van onontvankelijkheid voorgeschreven procedureregels. Zo zijn er
bijvoorbeeld betwistingen waarbij de wetgever de partijen verplicht om eerst tot een minnelijke schikking te
komen vooraleer de zaak voor de rechtbank wordt gebracht. Indien een partij onmiddellijk dagvaardt zonder
voorafgaande poging tot minnelijke schikking dan zal deze vordering onontvankelijk zijn (zie artikel 1345 Ger.
W.). (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132).
15
Art. 17 en 18 Ger. W.
16
De hoedanigheid is de bevoegdheid om een bepaalde rechtsvordering uit te oefenen.
17
Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de vordering gericht is tegen een feitelijke vereniging of indien de
vordering ingesteld wordt door een persoon die onder voorlopig bewind staat.
11
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Indien een rechtsvordering binnen een bepaalde termijn (vervaltermijn) moet ingesteld worden dan zal
de rechtsvordering die ingesteld wordt nadat deze termijn verlopen is, onontvankelijk verklaard
worden18.
Beroep zonder voorwerp
De rechter oordeelt dat het ingestelde (hoger) beroep zonder voorwerp is. Deze beslissing houdt in dat
de vordering (de eis als dusdanig) niet ten gronde wordt behandeld en dat de zaak afgehandeld is.
Een beroep kan zonder voorwerp worden verklaard om twee redenen:



omdat het van bij het begin geen voorwerp had,
omdat het tijdens de procedure zonder voorwerp is geworden.

Akkoord
De rechter zal een eindarrest “akkoord” uitspreken indien alle partijen over alle punten van het geding
een akkoord hebben bereikt.
Opmerking: Indien er slechts over enkele punten een akkoord is dan gaat het om een gemengd arrest .
Over bepaalde elementen van het geding is er namelijk een definitieve uitspraak terwijl er over de
punten, waarover geen akkoord is bereikt, nog een uitspraak moet volgen. In de applicatie wordt een
dergelijke zaak door de hoven dan ook als een tussenarrest ingeschreven, meer bepaald onder de
rubriek “andere”.
Akkoord na bemiddeling
De rechter zal een eindarrest “akkoord na bemiddeling” uitspreken indien alle partijen over alle punten
van het geding een akkoord hebben bereikt nadat de rechter bemiddeld heeft tussen de partijen.
Onbevoegd 19
Indien de rechtbank onbevoegd is om de zaak te behandelen, dan zal de rechter zich niet over de grond
van de zaak (de eis als dusdanig) uitspreken. Door zich onbevoegd te verklaren komt er voor de
onbevoegde rechtbank een einde aan de procedure.
Een rechtbank kan om verschillende reden onbevoegd zijn. Enerzijds is er de materiële (volstrekte) en
anderzijds de territoriale onbevoegdheid.
Een rechtbank kan materieel onbevoegd zijn omwille van:


Het spoedeisend karakter van de vordering (bijvoorbeeld een niet dringende zaak wordt
ingeleid via een procedure in kort geding);



De hoedanigheid van de partijen (vorderingen tussen handelaars die voor de rechtbank van
eerste aanleg wordt ingeleid).

De territoriale bevoegdheid is de bevoegdheid die aan de rechter in een bepaald rechtsgebied wordt
toegewezen20.
Pro deo ingewilligd21
Een pro deo zaak is een procedure tot het bekomen van 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.
Als de rechter beslist dat het verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand (pro deo) wordt ingewilligd
dan zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, geheel ontslagen worden van de betaling van de
zegel- en registratierechten, van de griffie- en expeditiekosten en van de overige gerechtskosten.

18

Een partij die tegen een vonnis hoger beroep wil aantekenen, beschikt hiervoor over een termijn van één
maand. Deze termijn gaat in vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving (artikel 1051 Ger. W.).
19
Art. 8, 9 en 10 Ger. W.
20
Art. 10 Ger. W.
21
Vanaf 8 augustus 2006, wordt het systeem van pro deo rechtsbijstand genoemd in artikelen 664 tot 687 Ger.W.
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De beschikking waarin de rechter zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een eindarrest,
omdat de uitspraak een einde maakt aan deze procedure.
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van 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.
Als de rechter beslist dat het verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand (pro deo) gedeeltelijk
ingewilligd wordt, dan zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, gedeeltelijk ontslagen worden
van de betaling van de zegel- en registratierechten, van de griffie- en expeditiekosten en van de
overige gerechtskosten.
Pro deo afgewezen
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van 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.
Als de rechter beslist dat het verzoek tot rechtsbijstand (pro deo) afgewezen wordt, dan zal de persoon
die rechtsbijstand gevraagd heeft de kosten van de rechtspleging zelf moeten betalen in afwachting
van de eindbeslissing ten gronde die in de regel ook uitspraak doet over wie de kosten moet dragen.
Verbeterend22
Een verbeterend arrest is een arrest dat de inhoudelijke fouten, die in een ander arrest vermeld werden,
zal verbeteren. Dit arrest is een eindarrest omdat het een einde maakt aan het geding. Het verzoek tot
de verbetering van een arrest is een nieuwe procedure. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen.
Statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak.
Interpretatief23
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander
eindarrest, door de rechter worden uitgelegd. Het verzoek tot interpretatie van een arrest is een nieuwe
procedure. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak.
Bevestiging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter bevestigd wordt.
Volledige wijziging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter volledig hervormd wordt.
Gedeeltelijke wijziging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter gedeeltelijk hervormd wordt.
Nietig beroep
Met deze uitspraak verklaart de rechter het hoger beroep nietig.

22
23

Art. 794 - 797, 799 - 801bis Ger. W.
Art. 793, 795 - 798, 800 – 801Ger.W.
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Wraking24
Het kan gebeuren dat in eerste aanleg, in een procedure voor de arbeidsrechtbank, een rechter zetelt
die voor één van partijen onaanvaardbaar is. Deze partij kan een dergelijke rechter laten wraken,
indien zij daartoe een door de Wet aanvaarde reden heeft. Ze wil hem laten vervangen door een andere
rechter. Een wrakingsprocedure zal, vóór de aanvang van de pleidooien in eerste aanleg tenzij de reden
voor wraking later is ontstaan, ingesteld worden bij het arbeidshof. Indien de zaak voor de
arbeidsrechtsbank bij verzoekschrift is ingeleid, dan moet de vordering tot wraking ingesteld worden
vóór er op het verzoekschrift een beschikking is gedaan.
Indien een partij in een zaak hangend voor het arbeidshof een appelrechter wil laten wraken, wordt de
wrakingsprocedure ingesteld bij het hof van cassatie. De zaak voor het arbeidshof wordt dan tijdelijk
geschorst in afwachting van de beslissing van het hof van cassatie.
Andere
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de hoger opgesomde rubrieken
vallen, worden opgenomen. Opgelet: het arrest “begroting kosten” wordt in de statistiek niet
meegeteld als eindarrest.

B.7. Eerste rechtsmacht
Deze statistiek geeft een overzicht van de mogelijke instanties die oorspronkelijk de zaak behandeld
hebben en van wie de uitspraken aan het arbeidshof kunnen worden voorgelegd.
Eerste rechtsmacht
Arbeidsrechtbank
Rechtstreeks
Onbekend

Première juridiction
Tribunal du travail
Directement
Inconnu

Arbeidsrechtbanken25
In deze rubriek worden alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die
oorspronkelijk gewezen werden door rechters van de arbeidsrechtbanken.
Rechtstreeks
In deze rubriek worden alle zaken ingeschreven die rechtstreeks doorverwezen werden naar een
arbeidshof. Een dergelijke situatie kan zich voordoen bij een verzoekschrift ‘verkorting termijnen
dagvaarding’, rechtsbijstand, ……
Andere
Dit is een restcategorie, waarin de uitspraken worden ondergebracht die aan het arbeidshof worden
voorgelegd en die afkomstig zijn van een andere rechterlijke instantie, bijvoorbeeld een ander
arbeidshof, dan de hierboven vermelde.

24
25

Art. 838 Ger. W.
Art. 602, 1° Ger. W.
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