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HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 

 
 

1. Jaar 2022 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

11 11 100 1 0,47 10,53 95,72 

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

       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        

5 Gerechtelijk stagiairs        

6 Referendarissen 0 0,69 69  0,19 0,3 30 

7 Beheersprofielen 1 1 100  0 1 100 

8 Griffiers  13 9,82 71,38 3 1,54 11,28 86,76 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

28 24,91 89  3,28 21,63 77,25 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Plaatsvervangende 

raadsheren 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
Plaatsvervangende 

rechters 
8 5 62,5 0 0 5 62,5 

3 
Raadsheren in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Rechters in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
Rechters in 

ondernemingszaken 
Geen wet.kader 100 nvt 0 0 100 nvt 

6 
Plaatsvervangende 

assessoren 
0 0 0 0 0 0 0 
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2. Jaar 2021 
 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

11 10,23 93 0 0,13 10,10 91,81 

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

       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        

5 Gerechtelijk stagiairs        

6 Referendarissen 0 1.23 100 0 0,30 0,93 75,61 

7 Beheersprofielen 0 0 0 0 0 0 0 

8 Griffiers  13 9,80 75,38 3 vte 0,80 12 92 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

27 22,70 84,07 0 3,50 19,20 71,10 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Plaatsvervangende 

raadsheren 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
Plaatsvervangende 

rechters 
8 5 62,5 0 0 0 62,50 

3 
Raadsheren in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Rechters in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
Rechters in 

ondernemingszaken 
Geen wettelijk kader 

meer 
101 Nvt 0 0 101 Nvt 

6 
Plaatsvervangende 

assessoren 
0 0 0 0 0 0 0 
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3. Jaar 2020 
 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Magistraten  

(incl. art. 100)  
11 10 90,91 0 0,17 9,83 89,36 

2 
Plaatsvervangende 

magistraten 
(art. 383§2 Ger.W.) 

0 
1 rechter in 
ondernemi
ngszaken 

0 0 0 0 0 

3 
Assessoren in 

strafuitvoeringszaken 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Gerechtelijk attachés 0 0 0 0 0 0 0 

5 Gerechtelijk stagiairs 0 0 0 0 0 0 0 

6 Referendarissen 0 0 0 0 0 0 0 

7 Beheersprofielen 0 0 0  0 0 0 

8 Griffiers  13 7,6 58.46 3,80 0,55 7,05 54,23 

9 
Ander 

gerechtspersoneel 
27 25,8 98,56 0 2,22 23,58 87,33 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 

Delegaties of externe 
opdrachten 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 (in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Plaatsvervangende 

raadsheren 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
Plaatsvervangende 

rechters 
8 6 75 0 0 6 75 

3 
Raadsheren in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Rechters in sociale 

zaken 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
Rechters in 

ondernemingszaken 
101 101 100 0 0 101 100 

6 
Plaatsvervangende 

assessoren 
0 0 0 0 0 0 0 
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2. Zijn er nog andere belangrijke onbeschikbaarheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  

Ja, de langdurige afwezigheid van 2 griffiers en 3 griffiemedewerkers.  
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  

 
De rechtbank was in 2022 samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 10 rechters (waarvan 1 tijdelijke delegatie*), 5 plaatsvervangende rechters, 1 
hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd-van-dienst, 1 referendaris , 1 attaché managementondersteuning (sinds 22/2/2022), 8 griffiers, 3 gedelegeerd griffiers, 14 assistenten, 
13 medewerkers, 2 cashflow contracten en 1 IT-deskundige (sinds 23/11/2022). 
*Sinds september 2021 zit een rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven één keer per maand onze schikkingskamer voor. Hij is, in toepassing van artikel 
98 Ger. W., gedelegeerd naar onze rechtbank voor een tijdelijk hernieuwbare periode van een jaar. 

 
Griffie: 
De plaatsen van hoofdgriffier en griffier-hoofd-van-dienst zijn ingevuld. Wat de griffiers betreft kon onze rechtbank in 2022 een beroep doen op 8 VTE op een totaal 
van 11 zoals voorzien in het kader. Eén griffier was langdurig afwezig sinds februari 22 tot eind december 22 en een andere griffier werd na langdurige ziekte op 
17/10/2022 gedetacheerd naar de politierechtbanken van Limburg. Het gebrek aan griffiers wordt opgevangen door drie afvaardigingen van assistenten (3 VTE). Er 
dient hierbij opgemerkt te worden dat één afgevaardigd griffier tewerkgesteld is op de griffie van de rechtspersonen in Vorst en bijgevolg niet kan ingezet worden 
als zittingsgriffier. Eind 2022 is een assistent bevorderd tot griffier. 
De plaats van IT-deskundige werd in 2022 vanaf 23 november ingevuld. 
Onze rechtbank kon in 2022 beroep doen op 13.5 VTE assistenten, en 1 VTE cashflow op een totaal van 14 plaatsen in het kader in 2022. 3 VTE hiervan zijn assistenten 
die een opdracht tot griffier uitoefenen en niet of onvoldoende inzetbaar zijn voor de uitvoering van administratieve taken op de griffie. 
De rechtbank beschikte in 2022 over 11,6 VTE aan medewerkers op een kader van 13. 3 medewerkers (3 VTE) zijn echter langdurig afwezig. 
Op 31/12/2022 bedroeg de hypothetische personeelsbezetting op de griffie 93,65% van het kader. In dit percentage zijn uiteraard geen afwezigheden opgenomen 
wegens ziekte (ook geen langdurige) zodat de reële dagelijkse bezetting op de werkvloer in de praktijk een stuk lager was, namelijk 84,34%. 
 
Plaatsvervangende rechters: 
Begin 2022 telde de rechtbank 5 plaatsvervangende rechters op een kader van 8. Eén plaatsvervangend rechter werd benoemd op 17 oktober 2022. Aan één 
plaatsvervangend rechter is begin 2023 ontslag verleend wegens het bereiken van de leeftijdsgrens waardoor het aantal op 5 blijft staan. We blijven onze 
gemotiveerde verzoeken tot publicatie van minstens één, liefst twee vacatures voor plaatsvervangend rechter herhalen. Nog meer sinds eind 2022 een collega 
beroepsrechter voorgedragen is voor het hof van beroep van Brussel en begin 2023 ook benoemd is. En des te meer de publicatie van deze vacatures geen 
rechtstreekse budgettaire impact heeft.   
 
Referendaris: 
Na een langdurige afwezigheid heeft de referendaris beslist om tijdelijk voor Fedasil te werken. Na een kortstondige terugkeer en verlof heeft deze referendaris op 
1 augustus 2022 vervolgens de rechtbank verlaten om voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dichter bij huis te werken.  
 
Rechters in ondernemingszaken: 
E    j       uw    o’s    o             H t    t v       o’s  s           ë       (3 wegens niet-hernieuwing, 1 wegens bereiken van de leeftijdsgrens, 2 wegens 
zelf nemen van ontslag).   
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Voorzitter in ondernemingszaken (vio): 
In maart 2022 is de heer Frank Taildeman verkozen tot nieuwe vio, René Eeckhout heeft tot het einde van het gerechtelijk jaar de functie als uittredend vio 
waargenomen. Vanaf 21/06/2022 heeft de heer Taildeman het ambt van vio opgenomen.    
De vio staat de voorzitter van d    cht   k   j               v        cht   k  H j  u  t    p   c p      w  k  t k   wo     to                  o’s       kt hun 
vakantieregeling op. Hij neemt deel aan de selectiegesprekken met kandidaat-  o’s           sp  kk     t    k       t-curatoren neemt hij, net zoals de voorzitter 
van de faillissementskamer, ook       D  v o    kt      u t v   h t     ct  co  té v        cht   k  H j coö       t      t     op          voo       o’s. 
 
De raad van de rechters in ondernemingszaken:  
Is opgericht in mei 2018. D       v        o’s v       t           o     tw   maanden. De voor die functie gemotiveerde rechters-commissarissen hebben zich sinds 
midden 2017 verenigd in een college. Uit hun midden stelt de faillissementskamer rechters-commissarissen aan. Zij hebben ook regelmatig overleg. 
Sinds de vio-verkiezing in 2022 is de raad als volgt samengesteld:  
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Luc Imbrechts

Vz. Vriendenkring

Nathalie Vandoorne-Feys

Raadslid

René Eeckhout

Raadslid

Ingrid Claes

Raadslid

College van

rechter-commissarissen

Gedelegeerd rechters

Rechter-verslaggevers

Theo Raedschelders

Hoofd Insolventie

Toon Vanderbeuken

Hoofd Academie

Mike De Cock

Hoofdredacteur Nieuws

+ assistent Academie

Johan Camp

Hoofd Pleitkamers

Frank Taildeman Janssens Casteels

Voorzitter in ondernemingszaken

(Vio)
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HOOFDSTUK 2  :  LOGISTIEKE MIDDELEN  

 
 
1. Zijn de lokalen waarover de entiteit beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie (functioneel, beveiligd, goed onderhouden, proper, degelijk uitgerust, 

adequate signalisatie, toegankelijk voor personen met een handicap, gemakkelijk bereikbaar, voldoende parking)?  
Zo nee, beschrijf de problemen. 
 
Locatie (ongewijzigd t.o.v. 2020):  
De decentralisatie van de lokalen op 2 km afstand van elkaar hindert een vlotte werking en zorgt voor een verhoogde werklast. 
 
(aanvulling 2022) : 
E   v  hu s v         Vo st             st v        chtsp  so       v w’s      h t  ust t  p    s op h t Po     tp      ou h eraan verhelpen. Meteen 
verdwijnen dan ook de zorgen omtrent archiefruimte en veiligheid van de lokalen in Vorst (lees hierna onder “s   ty- sp ct”)  
 
Veiligheid (security-aspect) (ongewijzigd t.o.v. 2021):  
In het Themisgebouw, Waterloolaan 70, 1000 Brussel zijn enkel de bovenste verdiepingen vanaf het 5e via een badgesysteem beveiligd. Het gelijkvloers en 
de vier eerste verdiepingen (zittingszalen en griffies), zijn tijdens de openingsuren volledig toegankelijk. Er is nog steeds geen enkele toegangscontrole aan 
de ingang van het gebouw. Een toezicht-en-beheers- of bewakings-/beveiligingsdienst is onbestaande in het Themis-gerechtsgebouw. Medewerkers toezicht 
en beheer, bewakingsagenten, beveiligingsagenten van de DAB, die wel aanwezig zijn in de overige gebouwen van de campus Poelaert, zijn er niet. Voor de 
beveiliging van het gebouw werd, met de steun van alle gebruikers van het gebouw, een officiële aanvraag ingediend bij de bevoegde diensten van de FOD 
Justitie en bij de beleidscel van de minister van Justitie. Hierop is nog steeds geen positief antwoord ontvangen. Contacten met de politie konden enkel een 
tijdelijke bewaking van een specifiek proces of persoon voorzien, indien de nood daarvan kon worden aangetoond. Permanente bewaking kon enkel mits 
het aanbieden van een lokaal, het aangeboden lokaal werd echter geweigerd. Op het voorstel om de medewerkers toezicht en beheer aanwezig in het 
naastgelegen Montesquieugebouw te verhogen van 5 naar 8 bijvoorbeeld en deze te verdelen over beide gebouwen – al was het maar voor het 
Themisgebouw enkel in de voormiddag – komt ook geen positief antwoord. En dit ondanks het nieuwe veiligheidsincident dat zich in de 2021 heeft 
voorgedaan tijdens een zitting. Gelukkig heeft de kamervoorzitter de zitting zeer snel geschorst en is zo fysiek geweld in het gebouw vermeden. Na 
herhaaldelijke oproepen is de politie tussengekomen en hebben zij de twee amokmakers uit het gebouw verwijderd. 
Deze situatie werd diverse malen aangekaart op de beheersvergaderingen van het gebouw, tevergeefs tot op heden. 
 
(aanvulling 2022): 
Na de zoveelste melding ook in 2022 van een incident, waarbij een dakloze is blijven overnachten in het Themisgebouw en de hoofdgriffier hierna zelf na de 
kantooruren veiligheidsrondes uitvoerde, doen veiligheidsagenten van G4S sinds 1 februari 2023 na de kantooruren twee veiligheidsrondes in het gebouw.   
 
Veiligheid (safety-aspect) (ongewijzigd t.o.v. 2021): 
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I  o        st v        chtsp  so       v w’s    Vo st wo  t    t  v      st p    op h t    st  v     p  D     s    t   sch kt als archiefruimte. 
De situatie werd aangekaart door de voorzitter en hoofdgriffier op de beheersvergaderingen. 
 
Indeling van de ruimte (ongewijzigd t.o.v. 2021): 
I  h t Th   s   ouw k  p   w    t     t ko t      ok      D   o  h      w    s ot   o     v st      v        o’s op te delen in twee ruimtes via het 
plaatsen van een valse muur. 
 
Toegankelijkheid (ongewijzigd t.o.v. 2021): 
We hebben een oprijplaat besteld om het gebouw toegankelijk te maken voor gehandicapten. 
 
Informatica (ongewijzigd t.o.v. 2021): 
Informaticavoorzieningen om zittingen via videoconferentie te organiseren zijn in de zittingszalen onvoldoende aanwezig. De rechtbank heeft zelf webcams 
en  luidsprekers aangekocht en behelpt zich met extra computerschermen om zittingen via videoconferentie (via Teams) te kunnen laten doorgaan. Dit lukt 
dankzij de bereidwilligheid en inzet van verschillende rechters, griffies en assistenten.  
 
(aanvulling 2022): 
Sinds 01/12/2022 hebben wij 1 volwaardige videoconferentie-set en 1 compacte mobiele set voor vergaderingen in kleine ruimtes. 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 
Ondanks onze herhaalde verzoeken werden in 2022 geen (temperatuur-, luchtvochtigheid- en co2-) waarden gemeten. Wij blijven ook vragende partij voor 
een grondig onderhoud van het ventilatiesysteem en het verkrijgen van cijfermatig gedocumenteerde stavingsstukken van de uitgevoerde werken in het 
gebouw. 
 

3. Is er een ontvangstbalie waar het publiek wordt voortgeholpen?  
(ongewijzigd t.o.v. 2021) 
 
Het Themis-gerechtsgebouw beschikt nog steeds niet over een onthaaldienst. In de mate van het mogelijke verzorgen beide ondernemingsrechtbanken het 
onthaal voor het hele gebouw, dat ook gebruikt wordt door het college van hoven en rechtbanken en door de adviesraad van de magistratuur. Dit betekent 
dat beide ondernemingsrechtbanken griffiepersoneel inzetten voor het onthaal terwijl dit personeel broodnodig is op de griffie. Wij hebben al in 2020 een 
officiële aanvraag ingediend voor een onthaaldienst. Een positief antwoord is nog niet ontvangen. 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: / 
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HOOFDSTUK 3  :  ORGANISATIE 

 
 

1. Geef het organogram weer van de entiteit. In het organogram worden de naam en de functie van de leden van het directiecomité vermeld.  
 

Ondernemingsrechtbank 

 
 

Voorzitter
Anouk Devenyns 

(Dircom)

Ondervoorzitter
Filip Van Liemt 

(Dircom)

Beroepsrechters
o.a. Dieter 

Geernaert (Dircom)

Plaatsvervangende 
rechters

René Eeckhout vanaf april 
'22 uittredend

Frank Taildeman vanaf 
21/06/2022  (Dircom)

Rechters in 
ondernemingszaken

Hoofdgriffier
Kurt Provez (Dircom)

Griffie Waterloolaan

Algemene dienst Insolventie

Griffie Vorst
Griffier hoofd van 

dienst Gert 
Cassiman

Rechtspersonen & 
vzw's
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Het Directiecomité is samengesteld als volgt:  

Anouk Devenyns Voorzitter  

Filip Van Liempt Ondervoorzitter 
Dieter Geernaert Rechter 
Frank Taildeman Voorzitter in ondernemingszaken vanaf 21/06/2022 
Kurt Provez Hoofdgriffier 
Gert Cassiman Griffier-hoofd van dienst (vanaf 25 april 2022) 

 
 

2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar 2022 
 
Zie bijlage 
 

 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: / 
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HOOFDSTUK 4  :  OVERLEGSTRUCTUREN 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intern 
 

Deelname Frequentie 

Algemene vergadering 
 

Tweemaal in 2022 

Vergaderingen van het directiecomité 
 

Maandelijks, behalve tijdens het gerechtelijk 
verlof  
 

Werkgroep insolventie 
Meermaals per jaar 
 

Comité tweedelijnstoezicht op faillissementsbeheer (ctf) Meermaals in 2022 (5) 

Team schikkingskamer Meermaals in 2022 

Team inleidingskamer Minstens 1 keer per jaar  

Strategische cel Meermaals in 2022 (5) 

Operationele cel griffie In onderling overleg 

Overleg beroepsrechters In onderling overleg  

Raad rio’s Tweemaandelijks 

Taalteam In onderling overleg 

Welzijnsteam Meermaals in 2022 (5) 
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2.  Beschrijf kort de structuur van het verticaal (met de hogere of lagere entiteiten) en horizontaal overleg (met andere entiteiten van hetzelfde niveau) binnen de 

rechterlijke organisatie. 
 

Verticaal 
 

Deelname Frequentie 

Brussels hof van beroep: 
- ju    sch  th   ’s,  
- kennis en informatie-uitwisseling  
- eenheid van de rechtspraak en uniforme procedures bevorderen.  
- overleg gepleegd over nieuwe wetgeving en toekomstig wetgevende 

initiatieven 

Samen met orb Leuven, start nog steeds opgeschort 
op vraag van het hof van beroep 

College van de hoven en rechtbanken*: onder andere: 
- personeelsbeheer 
- informatica-allocatiemodel  
- bevraging standpunten werkprocessen en juridische materies 
- opvolgen corona-berichten en richtlijnen 

Meerdere malen per jaar 

 
 

Horizontaal 
 
 

Deelname Frequentie 

Conferentie van de voorzitters van de ondernemingsrechtbanken:  
bijeenkomst om tot een betere werking van de ondernemingsrechtbanken te komen, 
uitwisseling van best practices om tot (eensgezinde) oplossingen of standpunten te 
komen. 

Ongeveer tweemaandelijks 

Ondernemingsrechtbank Leuven In onderling overleg 

T   u     ’  t  p  s      copho        ux    s Bijna wekelijks 

Brusselse Fr. en Nl. rechtbanken op niveau van eerste aanleg Meerdere malen per jaar 

Netwerkingsessies/infosessies attachés managementondersteuning van alle 
rechtbanken, georganiseerd door de steundienst van het College van hoven en 
rechtbanken 

1 keer per maand (sinds 29/4/2022), behalve in het 
gerechtelijk verlof 

Overleg attachés managementondersteuning van de ondernemingsrechtbanken 1 keer per maand (sinds 18/11/2022) 

 
* Sinds eind september 2022 werkt de voorzitter en de attaché managementondersteuning voor het college van hoven en rechtbanken mee aan het P&O-

autonomieproject met gemiddeld 5 vergaderingen per week. 
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3.  Beschrijf kort de structuur van het overleg met externe partners (het parket, het auditoraat, de Balie, FOD Justitie, politie, enz.). 
 

 
 
 
 
 

Extern 
  

Deelname Frequentie 

FOD Justitie: 
- personeel 
- gebouwenbeheer  
- werkgroepen en ict-projecten  
- algemene onderwerpen 

Beheersvergaderingen in principe 3 maandelijks 
maar in 2022 slechts 1 

NOAB Meerdere malen per jaar 

Barreau Francophone de Bruxelles Meerdere malen per jaar 

Company dumping platform Tweemaandelijks 

RegSol Meerdere malen per jaar 

Curatoren Idem 

OVB Meerdere malen per jaar 

Financiën Idem 

RSZ Idem 

IGO Idem 

HRJ Idem 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 

Naast deze vaste structuren is er intern nog steeds zeer regelmatig overleg, vaak op dagelijkse basis, tussen de voorzitter en de hoofdgriffier, de voorzitter in 
o          s  k      op    o      w j        co     ’s,  ow      o ps  cht  s   s       v                s   o’s  



 

HOOFDSTUK 5 : STATISTIEKEN INSTROOM, UITSTROOM, STOCK EN DOORLOOPTIJDEN1 

 
 
1. Algemene definities 
 

Instroom:  het aantal nieuwe zaken in de loop van het kalenderjaar (T)2 . 

Uitstroom:  het aantal zaken dat in de loop van het kalenderjaar is afgesloten. 

Stock:  het aantal (hangende) zaken dat nog niet is afgesloten. 

Doorlooptijd: de gemiddelde duur in dagen tussen de datum van instroom van de zaak enerzijds en de datum van de afsluitende beslissing anderzijds.  

 
  

 
1 Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de jaarlijkse statistieken die door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken worden gepubliceerd op volgend 

webadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek. 
2 T staat voor het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. 

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK 

De steundienst van het College van hoven en rechtbanken heeft de onderstaande tabellen vooraf ingevuld met de beschikbare gegevens. Als u meer wilt weten over 
de wijze waarop deze cijfers zijn berekend, nodigen wij u uit alle telregels te raadplegen die op de website van het College beschikbaar zijn: 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/richtlijnen. U bent niet verplicht om de niet-ingevulde cijfergegevens zelf aan te vullen. 
 
 

Categoriëen 
Hangende 

zaken 
 

 op 01/01/T  

Nieuwe  
zaken  

 

tijdens T 

Afgesloten 
zaken 

  

tijdens T 

Hangende 
zaken  

 

op 31/12/T 

Gemiddelde 
doorlooptijd zaak 

voor alle rechtbanken 
van eerste aanleg 

Gemiddelde 
doorlooptijd zaak 

bij deze rechtbank van 
eerste aanleg 

1.Geschillen 
(Andere dan onder 3 en 4 bedoelde zaken) 

Zaken ingeschreven in de A-rol en niet hernomen in onderstaande categorieën 

2. Bevoegdheden voorzitter 
(Rol verzoekschriften of kort gedingen en andere 
dan onder 3 en 4 bedoelde zaken) 

Zaken ingeschreven in de rol verzoekschriften (rol B) of de rol kort gedingen (rol C) 

3. Insolventie (Boek XX) 
(Andere dan onder 4 bedoelde zaken) 

Zaken ingeschreven in de rol Boek XX verzoek (rol N), rol Boek XX art.102/100 (rol O), rol Boek XX art.41/84§2 
(rol Q), rol Boek XX kort geding art.166§5 (rol U), rol gratis verzoekschriften (faillissement) (rol F of K), rol 
verzoekschriften (faillissement) (rol H), rol kort gedingen (faillissement) (rol I) of, voor de oude zaken, met groep 
aard van de    k “     F ILLISSEMENT(F I)”, “      ERECHTELI      OORD(  )/ ERECHTELI   
REOR  NIS TIE( R)”, “X          k        ss    t”    “X   c      k      cht   jk  kkoo  ” 

4. Ontbindingen 
(Andere dan onder 5 bedoelde zaken) 

 
Zaken ingeschreven in de groep aard “        ERECHTELI  E ONT INDIN  (  / /    )” (   voo     ou       k   
     o p      “     VERREFFENIN  (voo     W t   / /     o  V  jw      )”) 
 

5. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden  
Zaken ingeschreven in de rol handelsonderzoeken (rol X) 

 
6. Dienst rechtspersonen  

Totaal aantal akten neergelegd bij de griffie rechtspersonen (papier + elektronisch)   

 
 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/richtlijnen
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Categorie Hangende 
zaken 

 
 op 1/1/T  

Nieuwe  
zaken  

 
tijdens T 

Afgesloten 
zaken 

  
tijdens T 

Hangende 
zaken  

 
op 31/12/T 

Gemiddelde 
doorlooptijd zaak  
voor alle 
ondernemings-
rechtbanken samen  

Gemiddelde  
doorlooptijd zaak  
bij deze ondernemings-
rechtbanken  

1.Geschillen 
(Andere dan onder 3 en 4 bedoelde zaken) 

7589 3986 3719   7856 
  

2. Bevoegdheden voorzitter 
(Rol verzoekschriften of kort gedingen en 
andere dan onder 3 en 4 bedoelde zaken) 

1225 150 129   1246   

3. Insolventie (Boek XX) 
(Andere dan onder 4 bedoelde zaken) 

8982 2901 2531   9352   

4. Ontbindingen 
(Andere dan onder 5 bedoelde zaken) 

1085 985 760   1310   

5. Kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

Nvt 2133     

6. Dienst rechtspersonen Nvt 28727     

  
De cijfers hangende zaken werden niet door de steundienst aangeleverd en door NorB als volgt berekend: 
Hangende zaken op 01/01/T = Hangende zaken op 31/12/T-1 (cijfers overgenomen werkingsverslag 2021) 
Hangende zaken op 01/01/T + nieuwe zaken tijdens T – Afgesloten zaken tijdens T = Hangende zaken op 31/12/T  



 
- 26 - 

3. Geef in een grafiek de evolutie weer van de nieuwe, afgehandelde en hangende zaken en de gemiddelde doorlooptijd: 
 

Grafieken per categorie (evolutie over 3 jaar : jaar T-2, T-1 en T) aangeleverd door de steundienst 
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4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ?  
 

Zo ja:  
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken ?  
 
Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? 
 
Zo ja : hoe ? 
 
 
Zo neen: 

 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging in de procedures ? 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om de doorlooptijden in te korten ? 
 
Waren deze maatregelen doeltreffend ? 
 
Bent u van plan andere initiatieven te nemen om deze doelstelling te bereiken ?  
 
Zo ja, welke ? 

 
We hebben van de steundienst van het College van hoven en rechtbanken enkel de in- en uitstroomcijfers ontvangen; geen cijfers van de doorlooptijden, ook 
niet van de hangende zaken overigens. 

 
Onze verouderde tckh-it-applicatie laat ons niet toe om de ontbrekende cijfers aan te vullen.  
 
Wel konden ook in 2022 de pleitzaken nog steeds vastgesteld worden binnen gemiddeld 2 maanden na einde instaatstelling. We houden hierbij rekening met 
de mogelijkheid voor partijen om, in toepassing van artikel 748, §2 Ger.W., ten laatste 30 dagen vóór de rechtsdag om nieuwe conclusietermijnen te verzoeken. 
De werkelijke vaststellingstermijn bedraagt gemiddeld dus maar 1 maand. 
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Om de doorlooptijden zo redelijk mogelijk te houden, laten we na de uitbreiding van de zittingscapaciteit tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 (zie vorig 
werkingsverslag), met ingang van 1 september 2022 alle bouwzaken en zaken van intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen nu ook rechtstreeks inleiden 
voor de gespecialiseerde 6de, respectievelijke 5de kamer.  
Voor de bouwkamer start deze rechtstreekse inleiding met een oriëntatiegesprek om na te gaan welk oplossingstraject het meest geschikt is. De bouwkamer 
zal alle kansen bieden aan een minnelijke geschiloplossing, waartoe zij zelf zal bijdragen of waarvoor zij de zaak kan doorverwijzen naar de schikkingskamer. 
Lukt het niet voor de schikkingskamer kan deze de zaak nog terugverwijzen naar de bouwkamer. Voor onderzoeksmaatregelen en/of betwistingen die losstaan 
van de grond van de zaak, voorziet de bouwkamer een versneld traject. 
 
Alle pleitkamers kunnen sinds 1 september 2022 nu ook zaken rechtstreeks naar de schikkingskamer verzenden. 
 
Verder houdt de voorzitter bij de toewijzing en verdeling van de zaken nog steeds rekening met de verschillende vaststellingstermijnen voor de verschillende 
pleitkamers en de door partijen zelf overeengekomen conclusietermijnen en pleitduur. Dit om de tijd tussen de laatste conclusietermijn en de eerst mogelijke 
vaststellingsdatum zo kort mogelijk te houden.  

 
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Outputcijfers categorie 1 (geschillen): 
Op de grafiek van de geschillen is een daling te zien in de outputcijfers van 2022. In de maand november van 2022 verzocht het College van hoven en rechtbanken 
alle entiteiten om de weglatingen (art. 730 Ger.W.) voor de zaken ingeschreven in 2019 niet te verwerken in de beheersapplicatie3. We hebben dit verzoek toegepast 
waardoor de weglatingen niet werden meegeteld in de outputcijfers. Voor het jaar 2022 betreft het 775 zaken. Dit verklaart bijgevolg de daling.  
 
Inputcijfers categorieën 4 (ontbindingen) en 5 (kamer voor ondernemingen in moeilijkheden): 
De inputcijfers van de ontbindingen en van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden zijn in functie van de capaciteit van de rechtbank.  
 
 
  

 
3 Zie bijlage 4: mededeling van het College van hoven en rechtbanken van 28/11/2022 m.b.t. de rolrechten en weglatingen van 2019 
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HOOFDSTUK 6  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

 
 

1. WERKLASTMETING 

Reeds vooraf ingevuld door de steundienst van het College van hoven en rechtbanken (Ongewijzigd t.o.v. 2021): 
 

De werklast wordt gemeten door de steundienst van het College van hoven en rechtbanken.  
 
De werklastmeting van het College van hoven en rechtbanken  heeft tot doel 1. Tegenover de politieke overheden te kunnen aangeven hoeveel 
rechters/gerechtspersoneel nodig is om een kwalitatieve rechtspraak in ons land te leveren. 2. Die rechters en personeelsleden objectief te verdelen over de 
diverse hoven en rechtbanken.  Dit personeelsallocatiemodel bevat twee modules, de module HP voor de personele middelen verbonden aan de producten 
en de module HM voor de personele middelen verbonden aan het beheer van het rechtscollege. 
Het resultaat van de module HP vloeit voort uit volgende rekensom:  (volume aan zaken x nationale normtijd per type zaak)  / aantal werkuren om aan deze 
volumes te werken per rechter per jaar.    
Het resultaat van de module HM wordt bepaald door het aantal VTE’s in een rechtscollege, aangevuld met criteria zoals aantal afdelingen, tweetaligheid en 
aantal lekenrechters. 
In deze fase is het nog niet mogelijk om de werklast te vergelijken tussen types rechtscolleges en te berekenen hoeveel rechters er in nominale getallen in 
een rechtbank/hof nodig zijn. Het is wel mogelijk om de verhoudingen van de werklast vast te stellen binnen elk type rechtscollege. Die procentuele 
verhouding wordt daarom toegepast op het huidige wettelijke kader van het type gerecht. 
Als het College op basis van de effectieve bezetting vaststelt dat welbepaalde entiteiten een veel grotere nood kennen dan de andere entiteiten binnen 
hetzelfde type zullen de eerste versterkingen in de nabije toekomst dan ook aan die meest noodlijdende entiteiten worden toegewezen via de 
vacatureplannen. 
Dit alles onder voorbehoud van een akkoord tussen het College en de minister van justitie over de beslissingsbevoegdheid en het budget terzake. Het hoger 
vermelde werklastmetingsmodel wordt in deze eerste fase – en in voorkomend geval – enkel aangewend voor de magistraten van de zetel, maar nog niet 
voor de griffies. 
In de komende twee jaar heeft College de bedoeling om de normtijden per type zaak en het aantal niet-dossiergebonden werkuren te bepalen aan de hand 
van een uniforme meting op het terrein. Daarvoor wordt een beroep gedaan op externe technische knowhow. Op die manier zal de werklast ook transversaal, 
d.i. tussen de verschillende type rechtscolleges, kunnen worden vergeleken. Voor de inbreng van de externe partner  wordt het nodige budget aangevraagd 
bij de minister van Justitie. 
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2.  INTERNE WERKVERDELING 

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

(Ongewijzigd t.o.v. 2021) 
Nog steeds op basis van hun competenties, rekening houdend in de mate van het mogelijke met hun voorkeuren. In de mate van het mogelijke in zoverre 
de noden van de dienst ook beantwoord moeten zijn. Effectieve personeelsbezetting, afwezigheden, personeelsverloop, wetswijzigingen, in- en uitstroom, 
stock en doorlooptijden bepalen in grote mate noden van de dienst. 

 
2. Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria ? 

(Ongewijzigd t.o.v. 2021) 
De criteria zijn gekend 

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

 
Elke beroepsrechter heeft gemiddeld 1,5 à 2 zittingen per week. Daarnaast oefenen zij ook niet-rechtsprekende taken uit: in het directiecomité, de 
strategische cel, de werkgroep insolventie, het ctf, het welzijnsteam, het taalteam, als (plaatsvervangend) evaluator, persrechter, studentencoördinator en 
-begeleider. Bij de opstelling van de dienstregeling voor het gerechtelijk jaar houdt de voorzitter zoveel als mogelijk rekening met de door de  
beroepsrechters uitgedrukte voorkeuren. Zij wordt hen ook eerst voorgelegd als ontwerp met mogelijkheid om opmerkingen te maken. De affectaties van 
     o’s v      p   ts op voo st   v      v o,           t   j  st     oo  éé  o                 v           v        o’s,    ov        t      o’s  D  voorzitter 
waakt over de zo evenwichtig mogelijke verdeling van de werklast en stuurt zo nodig bij. 

 
4. Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 

(ongewijzigd t.o.v. 2021) 
 
Criteria voor werklastverdeling leveren als dusdanig geen moeilijkheden op. Alleen maken de noden van de dienst het dikwijls uitdagend om te managen. 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 

Geen 

  



 
- 36 - 

HOOFDSTUK 7: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

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

 
 

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

 
Aantal zaken 
 

  
265 

 
 279 

 
 97 

 
 88 

 
 24 

 
na het sluiten van de debatten. 
 
Deze aantallen betreffen enkel de zaken ingeschreven op de A-rol waarin uitspraak gedaan is door de kamers 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.  
 
 

2. Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
 
 

Indien niet, hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? Werden er andere (bijvoorbeeld informele) initiatieven genomen? 
(situatie ongewijzigd tov 2020) 
 
De hoofdgriffier bezorgt maandelijks (behalve tijdens het gerechtelijk verlof) aan de voorzitter een lijst van zaken die méér dan 2 maanden in beraad zijn en 
waarin nog geen beslissing is uitgesproken (zie art. 770, § 2, Ger.W.). De voorzitter informeert zich dan verder bij de betrokken rechter die dan aangeeft binnen 
welke korte termijn de beslissing zal uitgesproken worden. 

 
 

3. Hoeveel magistraten werden opgeroepen door de korpschef, omdat de magistraat het beraad langer dan drie maanden aanhield, om te worden gehoord 
over de oorzaken van de vertraging (toepassing van art. 770 §4 Ger. W.)? Gelieve aan te duiden in onderstaande tabel: 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal magistraten 
 

0 0 0 0 
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4. Hoeveel keer werden de (in art. 770§3 Ger. W. bedoelde) inlichtingen en het (in art. 770 §4 Ger. W. bedoelde) proces-verbaal van verhoor in aanmerking 
genomen: 
 

- in een tuchtprocedure? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal  
 

0 0 0 0 

 
 

- bij de periodieke evaluatie van de magistraat? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

0 0 0 0 

 
 

- in het kader van een benoemings- of aanwijzingsprocedure?  
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

0 0 0 0 

 
 

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

 
Zo ja, welke ? 
 
Het eerbiedigen van de wettelijke beraadtermijn van één maand was ook in 2022 vooral moeilijk voor een aantal plaatsvervangende rechters. Voor hen 
drong zich meer opvolging op. 
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  HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN 

 
 
Nog niet van toepassing 
 

HOOFDSTUK 9: HET KWALITEITSBELEID 

 
Antwoorden van het College van hoven en rechtbanken 
(ongewijzigd t.o.v. 2021) 

 
Nationaal:  
 
1. Werken de hoven en rechtbanken met een kwaliteitsmodel?  

 
Zo ja, licht toe. 

Het College van hoven en rechtbanken en zijn steundienst werken aan de invoering van een kwaliteitssysteem op nationaal niveau; op lokaal niveau is er nog geen 
sprake van een lokale versie van dit systeem, maar dit project is in volle ontwikkeling.  
In het kader van de wet van 14 februari 2014 en de actieplannen van het College (2018 & 2020) zal voor de Zetel een kwaliteitssysteem worden ingevoerd, dat tevens 
tot doel heeft een algemeen kwaliteitsbeleid toe te schrijven. Het is derhalve de bedoeling een geïntegreerd kader van kwaliteits-, interne controle- en (interne) 
auditmodellen in te voeren ter vervanging van de bestaande ex ante- controle- en toezichtsystemen van de uitvoerende macht. 

 
 

2. Welke initiatieven werden nationaal genomen (in voorkomend geval binnen de verschillende criteria van het kwaliteitsmodel) met het oog op een meer 
kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de hoven en rechtbanken? Bespreek de initiatieven en de resultaten. 

Het College van hoven en rechtbanken werkt aan de invoering van een kwaliteitssysteem waarvan interne controle en interne audit een integrerend deel zullen 
uitmaken. Dit systeem is gebaseerd op internationale wetenschappelijke normen en zal worden onderverdeeld in een tiental thema's die de managementmodules 
van een organisatie vormen. Deze managementmodules bestrijken alle aspecten van een organisatie: Organisatiebeheer : controleactiviteiten en risicobeheer, 
doelstellingen en procesbeheer, stakeholdermanagement, monitoring, organisatiestructuur, humanresourcesmanagement, organisatiecultuur, informatie en 
communicatie, financieel management, facilitymanagement, informatie- en communicatietechnologie.  
Het doel van een dergelijk systeem en de follow-up ervan zal de beheersmaturiteit van de rechterlijke organisatie vergroten. Het College van hoven en rechtbanken 
en de directiecomités zullen samenwerken om hun maturiteit op deze verschillende gebieden te ontwikkelen. De steundienst van het College van hoven en 
rechtbanken zal in dit verband een handleiding en diverse instrumenten ter beschikking stellen.  
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Zoals werd voorgesteld tijdens de infosessie van het College op 20 november 2020, zijn de lopende initiatieven en de resultaten gekoppeld aan de verschillende 
deelthema’s van het kwaliteitsmodel dat we willen uitwerken, enerzijds opgenomen in het managementplan dat alle bijbehorende doelstellingen en projecten omvat, 
evenals in het personeelsplan van de steundienst.  

 

Binnen uw entiteit: 
 

1. Welke initiatieven zijn er genomen om de kwaliteit en efficiëntie van uw entiteit te verbeteren?  
 

“    kw   t  tsvo    op oss   s    cht    h         v   o          s  sch     ”    “        c ë t v   oop v     so v  t  p oc  u  s”   hoo t tot      ss   v   
onze rechtbank, zoals wij deze in 2020 en 2021 ontwikkeld hebben. Efficiëntie in de zin van een optimale inzet van de beschikbare middelen om onze doelstellingen 
te bereiken, is ook één van onze kernwaarden. In 2021 hebben we ook de strategische en operationele doelstellingen van onze rechtbank bepaald. Deze strategische 
denkoefening hebben we vorig jaar in 2022 beëindigd. Nu komt het erop aan deze doelstellingen zo nodig nog verder te vertalen naar concrete acties of actieplannen 
of dadelijk te implementeren, al dan niet na eventuele bijsturing. 
 
Intussen proberen we kwaliteits- en efficiëntieverbetering te realiseren door onder meer: 
 
met ingang van 1 september 2022: 
- rechtstreekse inleidingen voor de gespecialiseerde kamers (bouw en IP) 
- extra zittingen voor de bouwkamer 
- verzoeningstrajecten voor de bouwkamer 
- versnelde trajecten voor de bouwkamer voor onderzoeksmaatregelen en betwistingen die losstaan van de grond van de zaak 
- rechtstreekse verwijzingen van de pleitkamers naar de schikkingskamer. 
 
doorlopend in 2022: 
 
- verder telewerk toe te laten 
- onze kennis en ervaringen verder zoveel als mogelijk intern te delen via verschillende kanalen  
- extern verder in overleg te gaan met de balie, de curatoren, de andere (ondernemings)rechtbanken  
- verder deel te nemen aan het company dumping platform 
- het papierverbruik zoveel als mogelijk te beperken door digitalisering 
- hybride zittingen met videoconferentie verder toe te laten. 
 
Ook hebben we onze in 2021 gestarte verbeterinitiatieven voor de schikkingskamer verder gezet, waaronder het pilootproject: de aanwezigheid van een vierde 
  cht   (   “st  ”  o) t j   s      tt      v               sk        v      sch kk   sk    . 
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HOOFDSTUK 10: INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 
1. Op welke w j       u t      t     co  u  c t         co  u  c t     t     u t  w      (p  s    st   t, w  s t ,…)? 

 
a. Interne communicatie 

 

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

 
Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

E-mailing Ja alle communicatie, ook verslagen van 
directiecomité, algemene vergadering, 
intern en extern overleg 

Iudexnet Nee  

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

Ja vergaderingen van directiecomité, intern 
en extern overleg, evaluatie- en 
planningsgesprekken, briefing met 
medewerkers die telewerken 

I  os ss  s, op         , … Ja door de rechters in ondernemingszaken, 
beroepsrechters, voorzitter voor alle 
  ï t   ss      co     ’s  

Nieuwsbrief Ja eerste eind 2021 en sindsdien gemiddeld 
om de 3 maanden (hoofdzakelijk maar 
zeker niet uitsluitend) door en voor de 
rechters in ondernemingszaken 

Andere Ja live en zoveel als mogelijk  door de 
voorzitter via: 
- rondgang op de griffie en voor aanvang 
van de zittingen 
- (informele) gesprekken met elke collega 
die dit wenst, ook en vaak zonder 
afspraak  
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b. Externe communicatie 

 

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

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

Lokale pagina op de website van de 
hoven en rechtbanken 

Ja 
 

zoveel als mogelijk en meer en meer 
zie https://www.rechtbanken-
tribunaux.be/nl/nederlandstalige-
ondernemingsrechtbank-brussel 
 

Persbericht Nee  

Persconferentie Nee  

Deelname aan events (jobbeurzen, 
        ,  o    o  , …) 

Ja jobbeurzen, plechtige openingszittingen, 
Te Deum, défilé 

Sociale media 
 

• Twitter 

• Facebook 

• LinkedIn 

• Instagram 

• YouTube 

 
 
Ja 
Nee 
Ja  
Nee 
Nee 
 

beheerd door persrechter, voorzitter en 
attaché managementondersteuning 
voor allerhande nieuws (ook terug te 
v      op w  s t p     ’s) en wist-je-
datjes 

  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
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HOOFDSTUK 11: DE MAATREGELEN GENOMEN MET HET OOG OP DE HANDHAVING VAN DE TUCHT (MET 
INBEGRIP VAN DE TUCHTSTRAFFEN) EN DE INITIATIEVEN GENOMEN MET HET OOG OP DE INACHTNEMING 

VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE DE DEONTOLOGIE)  

 
A. TUCHT 

RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG / ARBEIDSRECHTBANKEN / ONDERNEMINGSRECHTBANKEN / VOORZITTERS VREDERECHTERS EN RECHTERS 
IN POLITIERECHTBANKEN 

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

 
Hoedanigheid 

betrokkene tegen wie 

tuchtprocedure werd 

ingesteld 

Feiten die 
geleid 
hebben tot 
tuchtrecht-
elijke 
vervolging 

Datum 
of 
periode 
van die 
feiten 
 
 

 Aard belangrijkste 
tekortkoming: 
 • Deontologische fout 
in privéleven 
• Deontologische fout 
in professionele leven 
• Professionele 
tekortkoming 
• Strafrechtelijke 
misdrijf 

Datum 
instelle
n 
tuchtpr
ocedure 

Werd een 
ordemaatrege
l genomen 
(406 Ger.W.)? 
Zo ja welke ? 

Werd een  
lichte straf 
opgelegd ? 
(413, §2) 
Zo ja, 
welke? 

Werd de zaak bij 
de  tuchtrechtbank 
aanhangig 
gemaakt? Zo ja, op 
welke basis: 
-  413, §2 en 420, 
§3 (beroep tegen 
lichte straf 
- 413, §3 (feiten 
rechtvaardigen 
zware tuchtstraf) 
- 413, §6 (verzoek 
tot verschijning na 
ordemaatregel) 

Definitieve 
beslissing 
tuchtrechtban
k of 
tuchtrechtban
k in beroep en 
datum van die 
beslissing 

Magistraat/ 

Gerechtspersoneel 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Magistraat/ 

Gerechtspersoneel 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Griffiers/assistenten 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 

 

Geen. 

 

B. DEONTOLOGIE 
 

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

 
Geen. 
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HOOFDSTUK 12: DE WERKING VAN DE AFDELINGEN 

 

Zijn er bijzonderheden te melden over de werking van de afdelingen, meer bepaald in verband met de onderwerpen die in de voorgaande hoofdstukken aan bod 

zijn komen en daar nog niet werden vermeld?  

Niet van toepassing. 

 

BIJLAGEN 
1. Dienstregeling 2022 - 2023 

2. Leidraad bouwkamer 

3. Bijzonder reglement 2022 

4. Mededeling van het College van hoven en rechtbanken van 28/11/2022 m.b.t. de rolrechten en weglatingen van 2019 
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