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 WERKINGSVERSLAG  
 

HOOFDSTUK I  : PERSONELE MIDDELEN 
 

1. Vul onderstaande tabel in 
 
a) Personeelsformatie 1 
 
 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 
personeelsformatie 2 

Delegaties of 
externe opdrachten 
3 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 4 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van 
het rechtscollege 5 

Andere afwezigheden 6 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 7 

Magistraten 4 4 0 0 0     
Toegevoegde 
magistraten 

         

Magistraten  
Art. 100 Ger. W. 

         

Plaatsvervangende 
raadsheren 

         

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

4 3        

                                                
1  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder 
2  De gegevens dienen in V.T.E. vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder.  De personeelsleden die deeltijdse prestaties verrichten worden in de berekening opgenomen a rato van hun 
aanwezigheidsgraad. De personeelsleden met opdracht en de personeelsleden die een aan het rechtscollege externe opdracht vervullen zonder dat er een machtiging tot vervanging is, worden niet in 
aanmerking genomen bij de berekening. 
3  Personen die in het korps niet vervangen kunnen worden om budgetaire redenen. 
4  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
5  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een weerslag op de werking van het rechtscollege hebben. Bij 
voorbeeld : de afwezigheid heeft een vertraging in de behandeling van de zaak of van de uitspraak als gevolg; de zitting moet verzekerd worden door een collega; de zitting wordt uitgesteld, enz.... 
6  Vermeld (in volledige en halve werkdagen) de afwezigheden die een weerslag op de werking van het rechtscollege hebben.  Bij voorbeeld : de afwezigheid heeft een vertraging in de behandeling van 
de zaak tot gevolg; de zitting moet verzekerd worden door een collega, de zitting wordt uitgesteld, enz... 
7 in % ingenomen tijd 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting 
van de 
personeelsformatie 2 

Delegaties of 
externe opdrachten 
3 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 4 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van 
het rechtscollege 5 

Andere afwezigheden 6 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 7 

Plaatsvervangende 
rechters 

         

Raadsheren in sociale 
zaken 

         

Rechters in sociale 
zaken 

         

Rechters in 
handelszaken 

30 39        

Referendarissen (bij 
het Hof van cassatie) 

         

Referendarissen          
Attachés Dient voor 
documentatie en 
overeenstemming der 
teksten 

         

Griffiers 8 5 5  7      
Ander administratief 
personeel 9 

13 5,5  200      

 
b) Buiten de personeelsformatie 10 
 
 
 

Gemiddelde 
betrekking 

Gemiddelde 
bezetting 
van de 
betrekking 

Delegaties 
Afwezigheden 
om medische 
redenen 11 

Afwezigheden 
om medische 
redenen die een 
weerslag hebben 
op de werking 
van het 
rechtscollege 12 

Andere afwezigheden 13 
Niet rechtsprekende 
taken 

                                                
8  Dat wil zeggen de personeelsleden die tot een van de volgende functies werden benoemd of deze met opdracht uitoefenen : hoofdgriffier, griffier en adjunct-griffier. 
9  Vermeld zowel de statutaire als de contractuele betrekkingen. 
10  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder 
11  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
12  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een reële weerslag op de werking van het rechtscollege hebben. 
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 T T T T T 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 14 

Contractuele 
juristen  

         

Ander contractueel 
administratief 
personeel  

4 3,8        

 
 
Voorbeeld berekening gemiddelde personeelsformatie 
 
Op 01/01/T  45 kaderbetrekking (V.T.E.) 
Op 15/09/T  3 betrekkingen toegevoegd (V.T.E.) 
Op 01/12/T  1 betrekking geschrapt (V.T.E.) 
 
Berekening :   aantal dagen tussen 15/09 en 31/12/T :  108 
  aantal dagen tussen 01/12 en 31/12/T :    31 
 

Gemiddelde personeelsformatie in het jaar T :   45 + 0,89 – 0,08  =  45,81 
Of     45 +(3x(108/365)) – (1x(31/365))  =  45,81 

 
 
Voorbeeld berekening gemiddelde bezetting van de personeelsformatie 
 
- op 01/01/T :   voor een personeelsformatie van 45 personen (V.T.E.), 37 15 werken voltijds, 2 halftijds en 4 à 4/5 prestaties (80%). Er zijn dus 2 betrekkingen van de 
personeelsformatie niet ingevuld; 
- op 01/06/T :  hernemen 2 magistraten die 4/5 werkten hun job voltijds. 
 
Berekening  
De gemiddelde bezetting van de personeelsformatie in het jaar T :  41,20 + 0,23  =  41,43 d.w.z : 

41,20  = 37 voltijdse + 2 halftijds + 4 à 4/5 prestaties, of 37 + 1 + 3,20 : 
 37 = voltijdse personen ; 
 1 = 2 halftijds = 2 x (183/365)  
 3,20 = 4 à 4/5 prestaties =  4 x (292/365) 
0,23 = 2 x (1/5 x (214/365)) want vanaf 1 maart tot 31 december T presteren zij voltijds. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
13  Te berekenen in volledige en halve werkdagen. Vermeld enkel de opleidingen die een invloed hebben op het functioneren van het rechtscollege. 
14 in % ingenomen tijd 
15   Van de 37 voltijdse personen is er b.v. 1 gedelegeerd of met zending (buiten het korps), maar deze werd vervangen gedurende het volledige jaar T. Bijgevolg blijft het totaal aantal voltijdse 
personen 37. 
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Voorbeeld gemiddelde betrekkingen buiten personeelsformatie  
Op 01/01/T  80 betrekkingen in de categorie « ander contractueel administratief personeel » 
Op 01/03/T  worden 3 opstellers toegevoegd en 2 beambten geschrapt 
 
Berekening :   aantal dagen tussen 01/03/T en 31/12/T :  305 
 

Gemiddelde betrekkingen  buiten« administratief personeel » in het jaar T :   80 + 0,80  =  80,80 
Of     80 +((3-2) x (305/365))  =  80,80 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 6 - 

HOOFDSTUK  I bis :      SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ  (art. 185/2 §4 Ger. W.) 
 
NAAM  EN FUNCTIE / GRAAD : 
 
 

DIRECTIECOMITE (op 31/12/2020) 
H. HAEX, voorzitter 
J. KIPS, C. BROEKMANS, rechters 
L. VANGRONSVELD, hoofdgriffier  
Aangevuld met :  
J. RASQUIN, rechter (vanaf 1/12/2020) 
(F. VAN EYCKEN, voorzitter rechters in ondernemingszaken) 



HOOFDSTUK II  :  LOGISTIEKE MIDDELEN 16 
 
 

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

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

 
 

De rechtbank is sedert 1991 gevestigd in de Vaartstraat 5 te 3000 Leuven, met name in het bijgebouw van het gerechtsgebouw.  Het 
gerechtsgebouw is zelf gelegen aan het Smoldersplein.   
 
De rechtbank beschikt in het bijgebouw over ongeveer de helft van het gelijkvloers (linkerhelft) en over de volledige eerste verdieping.  
 
Op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het bijgebouw zijn er aan de linkerzijde geen ramen (blinde gevel).  Aan de rechterzijde zijn er wel 
ramen die uitgeven op de binnenkoer achter het gerechtsgebouw. 
 
Deze situatie, met een blinde gevel aan de linkerkant, heeft als gevolg dat het moeilijk is om de ruimtes efficiënt in te delen en de rechtbank op 
professionele wijze te organiseren.  De rechtbank beschikt bovendien niet alleen over te weinig ruimte.  De kwaliteit van de beschikbare lokalen is, 
na 30 jaar, tevens ondermaats. De lokalen in het bijgebouw zijn erg verouderd.  Een grondige totaalrenovatie en een vakkundige herindeling van 
de ruimtes, of een verhuis, dringen zich op. 
 
De ruimtes op het gelijkvloers worden ingenomen door de dienst rechtspersonen (vroegere handelsregister).  In deze ruimtes is er geen daglicht. 
Er is evenmin een behoorlijk ventilatiesysteem aanwezig. 
 
Daarnaast werden aan de rechtbank twee kleine lokalen aan de rechterzijde op het gelijkvloers ter beschikking gesteld.  Ingevolge de covid-19-
pandemie werden deze twee lokalen in 2020 evenwel opnieuw ingenomen door de dienst Slachtofferhulp, die over meer ruimte diende te 

                                                
16  Als het antwoord op een vraag ongewijzigd blijft ten opzichte van het jaar T-1, vermeldt u  “situatie ongewijzigd” 
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beschikken.  Deze twee lokalen staan bovendien niet in een goede verbinding met de lokalen die door de rechtbank op het eerste verdiep worden 
ingenomen. 
 
In de loop van 2014 kwamen op het gelijkvloers enkele voorheen door de balie bezette lokalen vrij, die ingenomen werden door de 
ondernemingsrechtbank.  De toegang tot deze drie verbonden lokalen loopt via het postlokaal.  De bureaus voor de rechters werden hier ingericht.  
In deze bureaus van de rechters zijn er geen normale ramen, doch enkel smalle bandramen vlak onder het plafond.  Deze lokalen zijn eigenlijk niet 
geschikt om dienst te doen als bureau voor een rechter.    

 
Op de eerste verdieping bevinden zich de griffie der rollen, de faillissementsgriffie, de dienst “onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden”, 
de burelen van de griffiers en de hoofdgriffier, en het kabinet van de voorzitter. Ook op dit verdiep is, zoals op het gelijkvloers, slechts de helft van 
de totale ruimte geschikt als kantoorruimte aangezien de ruimtes aan de linkerzijde geen vensters noch verluchting hebben, en dus enkel in 
gebruik kunnen worden genomen als archief. 
 
Eén lokaal op de eerste verdieping doet dienst als vergaderruimte met maximale bezetting door acht personen en als lokaal voor de rechters-
verslaggever in het kader van de opvolging van ondernemingen in moeilijkheden. Een ander lokaal op de eerste verdieping, zonder 
daglicht/buitenramen, werd jaren geleden opgefrist en wordt nu noodgedwongen gebruikt als bibliotheek, vergaderruimte, stockageruimte.  In dit 
lokaal staan tevens een koelkast en een microgolfoven.  Er is evenwel geen afwasbak of een kitchenette.  Het lokaal heeft geen duidelijke functie, 
doch er worden een aantal functies noodgedwongen gecombineerd. 
 
Er is zonder enige twijfel een tekort aan kwalitatieve ruimte.  E.e.a. is nog buiten de talrijke rechters in ondernemingszaken gerekend. 
 
De rechtbank beschikt niet over eigen zittingszalen, maar in overleg met andere rechtbanken worden de zittingen gehouden in het hoofdgebouw, in 
lokalen die ook door de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank gebruikt worden. 

 
Jaren geleden werd een project opgestart om de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank over te brengen naar een te renoveren gebouw 
even verder in de Vaartstraat (Luxemburgcollege). Er werden reeds bepaalde werken uitgevoerd in het desbetreffende gebouw.  Het is eind 2020 
evenwel onduidelijk of dit project nog ooit zal worden uitgevoerd.   

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

en/of opgeleid ? 
 

Er is enkel een onthaalbalie in het hoofdgebouw. De personen met deze onthaalfunctie werden aangesteld door de rechtbank van eerste aanleg. 
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In het bijgebouw dienen bezoekers hun plan te trekken.  In de inkomhal hangt een bord waarop nog de oude “rechtbank van koophandel” wordt 
aangegeven. 

 
 
 
3.  Is de toegang tot de lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek op een of andere manier beveiligd ? Worden verschillende vormen van 

veiligheidsvoorzieningen gebruikt (fysiek, procedures, personeel) ? 
 
Lokalen, niet toegankelijk voor het publiek, worden in die zin aangegeven. Tijdens de diensturen zijn deze lokalen open. Constante controle is 
gezien de locatie niet mogelijk. Buiten de diensturen zijn al deze lokalen uiteraard afgesloten. Vanuit de ondergrondse parkeergarage is de 
toegang tot ons gebouw enkel mogelijk met een badge. 
 
In de loop van 2015-2016 werd een nieuw veiligheidssysteem geïmplementeerd maar enkel voor het “oude” gerechtsgebouw, niet voor het 
bijgebouw waar de ondernemingsrechtbank gevestigd is.  Einde 2017 werd de beveiliging uitgebreid maar ook nu niet voor het bijgebouw.  
 

 
 
4.  Zijn de lokalen in goede staat ? Worden ze goed onderhouden ? 
 

Alle lokalen van de rechtbank kunnen een totaalrenovatie en een functionele herindeling gebruiken.  De gebruikte materialen (vloerbekleding, 
gordijnen, behangpapier) zijn aftands, verouderd en versleten (minstens 30 jaar oud).  Het volledige bijgebouw van het gerechtsgebouw is aan 
grondige renovatie toe. 
 
De lokalen worden niettemin behoorlijk onderhouden door de poetsdienst. 

 
 
5.  Zijn ze degelijk uitgerust (verlichting, meubilair, telefonie, informaticavoorzieningen) voor het vervullen van de dienst waarvoor ze gebruikt 

worden ? 
 

Het meubilair in de lokalen van de griffie is oud en divers.  Enkel de voorzitter kreeg in de afgelopen 10 jaar nieuw meubilair.  
 
Het rechtspersonenregister bevindt zich in een lokaal dat niet degelijk is uitgerust.  Dit lokaal aan de linkerzijde op het gelijkvloers is ingetekend 
als “archiefruimte”, doch er zijn ook drie medewerkers ondergebracht.  Deze personen werken in een ruimte zonder daglicht.  In het verleden 
werd met aandrang gevraagd om “daglichtlampen” te voorzien, doch op deze vraag werd niet ingegaan.  Vervolgens werden aan de 
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ondernemingsrechtbank twee lokalen met daglicht aan de rechterzijde ter beschikking gesteld, doch deze lokalen liggen helemaal achteraan en 
zijn moeilijk toegankelijk voor het publiek.  In de loop van 2020 werden deze twee lokalen bovendien opnieuw in gebruik genomen door de dienst 
Slachtofferhulp die meer ruimte nodig had o.w.v. de Covid-19-crisis. 
 
In de loop van 2019 werd WIFI geïnstalleerd.  
 

 
 
6.  Is er voldoende ruimte om te parkeren voor het personeel ? 
 
 
 Neen.  De rechtbank beschikt over 1 parkeerplaats op de binnenkoer (plaats nr. 13), 2 parkeerplaatsen in de ondergrondse garage (plaatsen nr. 

57 en 58) en, sedert 2018, 2 parkeerplaatsen in het Luxemburgcollege (plaatsen nr. 19 en 20).  De parkeerplaatsen in het Luxemburgcollege zijn 
slechts een tijdelijke oplossing in afwachting van een bestemming voor deze site.  Indien deze laatste parkeerplaatsen wegvallen heeft de 
rechtbank zelfs niet genoeg parkeerplaatsen voor alle beroepsrechters (4), die dossiers dienen te transporteren.    

 
 Daarnaast zijn er in het Luxemburgcollege 4 parkeerplaatsen (plaatsen nr. 23, 24, 26 en 26bis, i.e. 2 x 2 plaatsen achter elkaar, dus geenszins een 

gemakkelijke situatie) die (enkel in de namiddag) door de rechters in ondernemingszaken mogen worden gebruikt.  In de voormiddag worden deze 
plaatsen gebruikt door de rechters in sociale zaken (arbeidsrechtbank).  Deze plaatsen zijn onvoldoende voor de rechters in ondernemingszaken, 
die vaak aanwezig dienen te zijn voor onder meer het onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden. 

 
  
 
 
7.  Is er voldoende ruimte om te parkeren voor de klant (advocaten, publiek, leverancier, etc)? Gaat het om een eigen parkeerterrein ? Schets kort de 

voorzieningen op dat vlak. 
 

Er is absoluut onvoldoende parkeergelegenheid voor bezoekers in de onmiddellijke omgeving van het gerechtsgebouw.  Het gerechtsgebouw heeft 
geen ondergrondse parking zoals dat in vele andere gerechtsgebouwen het geval is. 
 
De parkeerplaatsen naast het gerechtsgebouw zijn voorbehouden voor politiewagens.  
 
Aangezien het gerechtsgebouw gelegen is in het centrum van de stad, is het voor bezoekers niet gemakkelijk een parkeerplaats te vinden vlak bij 
het gerechtsgebouw. Het circulatieplan in Leuven bemoeilijkt bovendien de toegang tot het gerechtsgebouw met de wagen.   
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Er zijn uiteraard wel publieke parkings in het centrum van Leuven, die zich op wandelafstand bevinden.  Voor personen die minder goed te been 
zijn of dossiers meedragen, kan deze afstand een hinderpaal zijn. 

 
 
 
8.  Is de signalisatie in het gebouw (de gebouwen) of de site adequaat ? Geef kort de toestand weer daarbij rekening houdend met zowel het personeel 

als de klant en de wettelijke verplichtingen dienaangaande? 
 
 

In de loop van 2012 werd in de inkomhal van het gebouw een nieuw informatiebord gehangen met aanduiding, o.m. van de diensten van de 
ondernemingsrechtbank.   
 
In de loop van 2016 werd de bewegwijzering verder uitgewerkt en werden er bordjes aan alle lokalen aangebracht.  
 
De bewegwijzering in het bijgebouw maakt nog melding van de oude benaming van de rechtbank.  

 
 
 
9. Zijn de gebouwen en lokalen toegankelijk voor personen met een handicap ? Geef kort de toestand weer. 
 
 

De drempel van het bijgebouw, die iets hoger lag dan het voetpad, blijkt in 2017 te zijn aangepast, zodat de toegang voor rolstoelgebruikers 
gemakkelijker is.   De toestand is evenwel nog verre van ideaal. 
 
De toegang tot de zittingszalen is voor rolstoelgebruikers enkel mogelijk mits assistentie.  

 
 
 
10.  Wordt in ieder gebouw waar het rechtscollege gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd ? 
 

 
Dit lijkt eind 2020 niet het geval te zijn.  Zie punt 1 hierboven. 
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INFORMATICA 
 
1.  Heeft het rechtscollege intranet 17 en is elkeen (magistraten en griffiepersoneel) daarop aangesloten ? Geef toelichting. 
 

 
De rechtbank beschikt niet over een eigen “intranet”. Alle medewerkers van de rechtbank hebben wel toegang tot een gemeenschappelijke map op 
de server waarop algemene informatie (modellen e.d.) wordt opgeslagen.  
 
Alle medewerkers van de rechtbank hebben toegang tot het internet en tot het intranet van FOD-justitie.  
 

 
 
 
2.  Welke informatie wordt via het intranet aan het personeel aangeboden ? Op welke wijze en door wie wordt dit aanbod beheerd ?  
 
 

Het intranet van FOD-justitie biedt de mogelijkheid de beschikbaar gestelde bronnen van de FOD Justitie te raadplegen (zoals omzendbrieven 
e.a.). 

 
 
 
3.  Is de uitwisseling van bepaalde informatie tussen personen aan de hand van e-mail gemeengoed voor alle personeelsleden ? Schets bondig de 

toestand op dat vlak en geef daarbij aan voor welke informatieverstrekking het gebruikt wordt ? 
 

 
Elk personeelslid beschikt over een e-mailadres en dat wordt door alle personeelsleden ook gebruikt voor de onderlinge communicatie.  
 

 

                                                
17 Intern informaticanetwerk dat informatie verstrekt, uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie. 
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4.  Is internet voor ieder personeelslid beschikbaar ? Beschrijf  kort de toestand en geef daarbij aan voor welke informatievooziening internet gebruikt 

wordt. 
 

Alle medewerkers beschikken over een toegang tot het internet. Het internet wordt o.m. ook gebruikt in het kader van de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden en is voor de rechtbank onmisbaar, voor opzoekingen en inbreng van gegevens in de KBO en de raadpleging van 
andere bronnen (bv. centraal bestand van de beslagberichten, Graydon, juridische databanken, websites van advocaten, notarissen en 
gerechtsdeurwaarders, enz.).  

 
 
5.  Heeft het rechtscollege een website ? Zo ja, vermeld het adres. 
 

 
Sinds 2016 is de website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl actief. De rechtbank heeft hier een aantal pagina’s, die zelf kunnen beheerd 
worden.  
De vaststelling van zaken (“uw dossier”) kan worden geraadpleegd via een link naar https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl 
 

 
 
  
 

DOCUMENTATIEDIENST 
 
1.  Is er een documentatiedienst (= dienst die documenten verzamelt en verspreidt, en op verzoek actief documenten opspoort) ? Is er een bibliotheek 

? Preciseer duidelijk over wat voor dienst het gaat. 
 
De rechtbank beschikt niet over een documentatiedienst. Ze beschikt wel over een beperkte bibliotheek, die in de loop der jaren zelf werd 
samengesteld door aankoop van juridische werken via het budget “werkingskosten”.  
 
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke bibliotheek die gevestigd is in het gerechtsgebouw en beschikbaar is voor de 
balie en alle magistraten.  De beperking van de beschikbare budgetten heeft tot gevolg dat deze gemeenschappelijke bibliotheek niet meer up-to-
date wordt gehouden. De online databanken (Jura en Strada) bieden grotendeels een oplossing.  Het is belangrijk over zo ruim mogelijke rechten 
te kunnen beschikken om deze online databanken te kunnen raadplegen (toegang tot alle handboeken, en full tekst documenten). 
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2.  Is het één enkele documentatiedienst en/of bibliotheek voor het rechtscollege ? Of gaat het om een documentatiedienst en/of bibliotheek die  

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

 
 

De handboeken die door de rechtbank werden aangekocht, werden geklasseerd in een lokaal dat tegelijkertijd dienst doet als bibliotheek, 
vergaderzaal, “keuken” (zonder afwasmogelijkheid), archiefruimte, … 

 
 
 
3.  Wie beheert de documentatiedienst en/of bibliotheek ? Leg kort uit. 
 
 Er is geen “documentatiedienst” binnen de rechtbank.  Er wordt voorts verwezen naar het antwoord op vraag 4 hierna. 
 
 
4.  Hoe wordt de collectie van de bibliotheek bijgehouden/bijgewerkt ? 
 
 

De beslissing tot aankoop van documentatie wordt genomen door het directiecomité.  
 
Een beroepsrechter inventariseert de aangekochte boeken.  
 
Een medewerker van de griffie is, zonder hiervoor te zijn opgeleid, aangeduid om praktische bijstand te verlenen. 
 

 
 
5.  Oefent een personeelslid of team de functie van documentalist uit ? Welke kwalificatie (graad, diploma, opleiding) heeft dat personeelslid of 

hebben die personeelsleden? 
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Neen. 

 
 
6.  Wordt de wetgeving er continu bijgehouden ? Zijn de wetgevingdossiers volledig (bijvoorbeeld met de voorbereidende werken  ) ? 
 
 

De noodzaak bestaat niet langer om fysieke wetgevingsdossiers bij te houden.  Wetgevingsdossiers en databanken kunnen immers online 
geraadpleegd worden. 

 
 

BUDGET 
 
Vanaf 30 april 2018 werd aan de directiecomités één globale enveloppe “werkingskosten” ter beschikking gesteld.  Deze enveloppe is virtueel 
aanspreekbaar en kan opgevolgd worden in CGAB.  Deze globale enveloppe “werkingskosten” is samengesteld uit kredieten die de jurisdicties reeds 
beschikbaar hadden : 
- kleine uitgaven: klein bureelmateriaal en boeken voor de magistraten van de desbetreffende jurisdictie. De werkvergaderingskosten maken deel uit 
van deze ‘kleine uitgaven’. 
- representatiekosten : budget toegekend aan de korpsoverste van de desbetreffende jurisdictie. 
- griffiekosten: klein bureelmateriaal voor de griffies. 
 
De laatste jaren zijn deze beschikbare budgetten omwille van algemeen geldende besparingsmaatregelen geleidelijk verminderd.  
 
De beleidsruimte voor de directiecomités is hoe dan ook zeer beperkt, zeker voor een kleine ondernemingsrechtbank.  
 
 

 Hoe groot is het budget “kleine onkosten” dat aan het rechtscollege werd toegekend ? 
 

Het bedrag van dit budget is niet gekend, aangezien nu één globale enveloppe wordt toegekend. 
 

 Voor welke uitgaven wordt dat budget aangewend ? 
 

Zie de uitgaven in het schema hierna opgenomen onder de titel “bijkomende opmerkingen”. 
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 Hoe werkt dat budget ? 
 

Het budget is virtueel aanspreekbaar en kan opgevolgd worden in CGAB. 
 

 Is dat budget toereikend ? Leg uit. 
 

De rechtbank past zich aan, aan het voorhanden zijnde budget.  Een beperkt budget biedt uiteraard geen beleidsruimte. 
 

 Hoe groot is het budget « representatiekosten » dat aan het rechtscollege werd toegekend ? 
 

Het bedrag van dit budget is niet gekend, aangezien nu één globale enveloppe wordt toegekend. 
 

 Welke uitgaven worden door dat budget gedekt ? 
 

 Zie de uitgaven in het schema hierna opgenomen onder de titel “bijkomende opmerkingen”. 
 

 Hoe werkt dat budget ? 
 

 Het budget is virtueel aanspreekbaar en kan opgevolgd worden in CGAB.  
 

 Is dat budget toereikend ?  Leg uit. 
 

De rechtbank past zich aan, aan het voorhanden zijnde budget.  Een beperkt budget biedt uiteraard geen beleidsruimte. 
 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
 
In 2020 werden door de ondernemingsrechtbank de volgende uitgaven gedaan : 
 
 WERKINGSKOSTEN 2020 : Budget 8804,66 € + 271,72 € reserve 
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BUREELMATERIAAL 
   
    957,49  €  

 INBINDEN VONNISSEN 1.166,00  €  
 PAPIER 1.483,46  €  
 ENVELOPPEN     369,84  € 
 POSTZEGELS    473,35  €  
 MAPPEN    805,86  € 
 ETIKETTEN    774,40  € 
 BOEKEN 1.505,69  € 
 TREIN-METRO       82,20  € 
 REPRESENTATIEKOSTEN     816,00  € 
 MONDMASKERS     251,22  €  
 WERKINGSKOSTEN TOTAAL :  8.685,51 € 
  Saldo : 366,65 € + 271,72 € reserve 

 
 
 
 

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

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

                                                
18  Schema dat de structuur van het korps weergeeft met de onderscheiden organen en hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden, eventueel met een korte beschrijving van de 
uitgeoefende functies. 
19  Lijst voor de regeling van de dienst, zoals bepaald in artikel 316 Ger. W. 
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1. Het organogram van het rechtscollege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIECOMITE (op 31/12/2020) 
H.HAEX, Voorzitter 
J. KIPS, C. BROEKMANS, rechters 
L. VANGRONSVELD, hoofdgriffier  
Aangevuld met:  
J. RASQUIN, rechter (vanaf 1 december 2020)   
(F. VAN EYCKEN, Voorzitter rechters in ondernemingszaken)  

5° kamer  
pleitkamer 
J. Rasquin 

 

6° kamer insolventie 
inleidingen & pleiten  

H. Haex 

1° kamer – algemene 
inleiding 
H. Haex  

C. Broekmans 

2° kamer  
pleitkamer 

J. Kips 

3° Kamer  
KOIM  
J. Kips 

C. Broekmans 

4° kamer  
Pleitkamer 

C.Broekmans J.Rasquin 
J. 

GRIFFIE  

REGISTER 
RECHTSPERSONEN 

Procureur des Konings  
 

Plaatsvervangende rechters :  
D. De Maeseneer – V. Coigniez – Ph. Vanderveeren 
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Rechters in ondernemingszaken : 
 
    VAN EYCKEN  Fernand  Voorzitter rechters in ondernemingszaken 
 
    AERTS  Kristien 
    ALAERTS  Antoine 
    BRUGGEMANS   Jean-Paul 
    CAPONI  Renzo 
    CLAES  Inge 
    CLAES  William 
    CORTEN  Roger 
    DE BECKER  Johan 
    DEVOS  Ludo 
    DRIES  Koenraad 
    DUMON  Alex 
    GEERAERTS  Yves 
    HEYNEN   Jacques 
    HOYDONCKX  Danny 
    LEEMAN  Boudewijn 
    MICHAUX  Sabrina 
    NELISSEN  Luc 
    PEETERS  Paul 
    PIJCKE  Luc 
    POLAT  Sonja 
    RIMANQUE  Luc 
    RONSMANS  Myriam 
    SCHIEPERS  Danielle 
    SMOLDERS  Ann 
    SMOLDERS  Guido 
    SOMERS  Valère 
    STROOBANT  Jean 
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    STRUYVEN  Hans 
    SWINGS  Rudolphe 
    THIELENS  Rene 
    TIMMERMANS   Willy 
    VAN CALSTER  Willem 
    VAN DEN EYNDE  Paul 
    VAN MELKEBEEK  Wouter 
    VAN NUFFEL  Peter 
    VAN SWIJGENHOVEN Ronald 
    VERHAEGEN  Johny 
    VERMEEREN  Walter 
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2.  Structuur Griffie (op 31/12/2020) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdgriffier  
Liliane VANGRONSVELD 
 

Griffier 
Lenaerts Cristel  
6° kamer  
GRP 
Vereffeningen 
 

Griffier  
Piot Carla 
4° kamer 
3° kamer 
KOIM 

Griffier 
Mans Sanne 
 
2° Kamer 
5° kamer 
 

Griffier  
Vanhacht Katrien 
 
1° Kamer  
 

Rechtspersonen- 
register  
 
 
 
 
Alaerts Axel  
 
Stiers Linda 
 
Vandebroeck Peggy  

Faillissementen 
KOIM 
Vereffeningen 
GRP 
 
 
Ceuppens Bart 
 
Marschal Patricia 
 
Nackaerts Lieve 
 
Peeters Daan 
 
 
 

Algemene Griffie 
Rollen 
 
 
Bosmans Raf 
 
Smets Greet 
 
Van der Perre Ann 
 
Van Houtven Raymond 
 
Wallenus Bérénice 
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Dienstregeling op 31.12.2020 
 
Eerste Kamer : elke dinsdag om 14.00 uur 
H. Haex, voorzitter en Chr. Broekmans, rechter, collegiale kamer : algemene inleidingen - korte debatten - kort geding 
 
Tweede Kamer : elke dinsdag om 14.00 uur 
J. Kips, rechter, collegiale kamer + kort geding  
 
Vierde Kamer : elke donderdag om 14.00 uur 
Eerste helft van de maand: J. Rasquin, rechter, collegiale kamer 
Tweede helft van de maand: Chr. Broekmans, rechter, collegiale kamer 
 
Vijfde kamer : elke maandag om 14.00 uur (tijdelijk slechts twee zittingen per maand) 
J. Rasquin, rechter, collegiale kamer  
 
Zesde kamer : elke donderdag om 14.00 uur 
H. Haex, voorzitter, collegiale kamer : faillissementskamer - GRP 
 
Derde Kamer - Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden : 
 
- 1ste maandag van de maand om 13.30 uur  
  J. Kips, rechter – D. Schiepers en B. Leeman, rechters in ondernemingszaken 
 
- 3de  van de maandag om 11.00 uur 
  Chr. Broekmans, rechter - A. Alaerts en R. Corten, rechters in ondernemingszaken 
 
Zittingen Rechter-Verslaggever : 
 
Worden gehouden door twee rechters in ondernemingszaken telkens in de namiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, en meer bepaald : 
 
- elke 1ste, 2de, 3de en 4de maandag van de maand, 
- elke 1ste, 2de, 3de en 4de woensdag van de maand, 
- elke 1ste, 2de, 3de en 4de vrijdag van de maand. 
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Sluitingsvergaderingen : 
 
Worden gehouden elke 1ste vrijdag na de 15de van elke maand om 14.00 uur. 
 
Zittingen kamer voor vrijwillige vereffeningen  : 
 
- 1ste donderdag: TIMMERMANS W.  
- 2de donderdag:  ALAERTS A. 
- 3de donderdag:  VERHAEGEN J. 
- 4de donderdag:  HOYDONCKX D. 
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HOOFDSTUK IV  :  OVERLEGSTRUCTUREN 
 
1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen het rechtscollege). 
 
 

Er was regelmatig (in principe minstens maandelijks) overleg met de beroepsmagistraten.  
De voorzitter heeft tevens regelmatig, meestal informeel, overleg met de hoofdgriffier, met de voorzitter van de rechters in ondernemingszaken en 
met de voorzitter van de raad der curatoren.  
 
 

 
2.  Is er gestructureerd verticaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie (bijvoorbeeld tussen de rechtbank en Hof van 

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

 
 

Neen. Er is per 31 december 2020 geen verticaal overleg met het Hof van Beroep te Brussel. 
 

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

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

 
 

Ja, zie boven wat het parket betreft. Verder zijn er zeer regelmatige contacten (ongeveer maandelijks) met de collega’s-korpschefs van eerste 
aanleg en de arbeidsrechtbank, bijv. ter gelegenheid van de zitting van de arrondissementsrechtbank. Zie hieronder wat de contacten met de balie 
betreft.  
Er zijn tevens zeer regelmatig overlegvergaderingen tussen de voorzitters van de ondernemingsrechtbanken van België.  
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4.  Is er gestructureerd overleg met de actoren die extern zijn aan de rechterlijke organisatie (balie, FOD Justitie, enz.) ?  Zo ja, beschrijf kort met wie 

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

 
 Beschrijving Doelen / Resultaten 

De magistraten van het rechtscollege Maandelijks overleg of op initiatief van de voorzitter  
Verdeling van de dossiers 
Bibliotheek 
Directiecomité 

Goede organisatie van de rechtbank 
 
Werklast organiseren en opvolgen 
 
Bespreking dossiers 

De magistraten van een ander 
rechtscollege/andere rechtscolleges 

Contacten met collega’s van andere 
ondernemingsrechtbanken 
 
 
Contacten binnen het eigen arrondissement met de 
collega-voorzitters 

Uitwisselen van informatie 
 
Trachten tot uniforme rechtspraak te komen in 
bepaalde materies 
 
Om praktische redenen, zoals afspraken omtrent de 
beschikking over gemeenschappelijke lokalen. 
 
Arrondissementsrechtbank 
  

Vaste conferentie van de korpschefs van het Hof 
van cassatie en de hoven van beroep 

  

College van eerste voorzitters van de Hoven van 
hoger beroep 

  

Unie van de Voorzitters van de Rechtbanken van 
Eerste Aanleg 

  

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

Het College van procureurs-generaal   

Het federaal parket   

De Raad van de procureurs des Konings   

Vereniging van de Arbeidsauditeurs   

Conferentie van de Voorzitters van de 
Rechtbanken van koophandel 

Zeer regelmatige samenkomsten. Bespreking van problemen met de organisatie van de 
rechtbank –uitwisselen van informatie – streven naar 
uniforme standpunten omtrent bepaalde materies en 
nieuwe wetgeving 
  

Unie van de Voorzitters van de Rechtbanken van 
Eerste Aanleg 

  

Vereniging van de Voorzitters van de 
Arbeidsrechtbanken 

  

Andere rechtscolleges    

De raadsheren in sociale zaken   
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

De rechters in sociale zaken   

De rechters in handelszaken Overleg tussen de voorzitter van de rechtbank en de 
voorzitter van de rechters in ondernemingszaken 

Optimaliseren van de werking van de KOIM en 
afwikkeling van de faillissementen en vereffening. 

Het parket Indien nodig wekelijks voor de zitting van de 6de 
kamer, waar het O.M. zetelt. 

 

De referendarissen   

De dienst voor documentatie en 
overeenstemming der teksten 
 

  

De hoofdgriffier en het personeel Zeer regelmatig, eigenlijk dagelijks Vlotte werking van alle diensten 

Het parket-generaal   

Het auditoraat-generaal bij het arbeidshof 
 

  

Het arbeidsauditoraat    

De parketten/auditoraten   

Andere parketten-generaal / auditoraten-generaal   

De politiediensten : 
- de gerechtelijke diensten 
- de andere diensten 
 

  

De inspectiediensten   
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

De FOD Justitie : 

- Het centraal bestuur 

- de Justitiehuizen 

- Andere 

  

De balie Tweemaal tot driemaal /jaar  Goed verloop van de zittingen 
Streven naar gemeenschappelijke houding in 
bepaalde materies die alle betrokkenen aanbelangen 

De gerechtsdeurwaarders   

Het notariaat   

De Hoge Raad voor de Justitie Jaarlijks verslag 
 

 

De vrederechters en de plaatsvervangende 
vrederechters/De rechters in de politierechtbank 
en de plaatsvervangende rechters in de 
politierechtbank 

  

Andere (te verduidelijken) Overleg balie – magistratuur 
(alle korpsoversten, zetel en O.M. samen met de 
balie) 

 

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

gepubliceerd ? 
 
 

Er bleek in het verleden een verschil te zijn wat betreft de nog op de rol hangende zaken. 
 
 
 
2.  In bevestigend geval, geef aan waarin ze verschillen (eventueel per materie te specificeren) en geef, wanneer dit het geval is, duidelijk aan welke 

rol het eigen systeem van registratie en verwerking van gegevens speelt in de werking van het rechtscollege. 
 
 
 Zoals gesteld in de vorige werkingsverslagen stemt het aantal nog hangende zaken per 1 januari, zoals vermeld in de statistische lijsten van de 

FOD Justitie, niet overeen met de werkelijkheid.  
 

Een handmatige telling, in maart 2011, van het aantal hangende zaken, zonder rekening te houden met de hangende betwistingen betreffende de 
schuldvorderingen, leverde 721 dossiers op, cijfer dat het werkelijk aantal nog hangende zaken op dat ogenblik weergaf. Vermits de laatste jaren 
de afgehandelde zaken het aantal nieuwe zaken overtreft kan dat aantal enkel gedaald zijn. Het hoge cijfer nog hangende zaken in de centraal 
gegenereerde statistieken is waarschijnlijk voor een groot deel te wijten aan nooit correct afgesloten betwistingen van schuldvorderingen in 
oudere faillissementen.  
 
Per 1 januari 2020 stonden er volgens de statistieken van de FOD Justitie 10.865 zaken op rol.  Per 31 december 2020 stonden er nog 10.801 
zaken op rol, volgens diezelfde statistieken. 
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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HOOFDSTUK VI  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 
 
 
 

 WERKLASTMETING 
 
 
 
1. Maakt u gebruik van een instrument om de werklast van de magistraten van het rechtscollege te meten ? Zo ja, geef een korte beschrijving van 

dat instrument en zijn voordelen en gebreken. Geef daarbij de frequentie van gebruik aan. Schets de evolutie van de werklast die ermee werd 
vastgesteld. 

 
 

Omdat er slechts vier beroepsmagistraten zijn, wordt er geen gebruik gemaakt van een meetinstrument.  
De voorzitter verdeelt, vanuit de inleidingskamer, de zaken over de pleitkamers.  
Overleg en regelmatige bespreking met de betrokken rechters laat toe controle uit te oefenen op de werklast en deze vervolgens evenredig te 
verdelen en bij te sturen waar nodig. 
 
Aangezien op nationaal vlak getracht wordt een instrument van werklastmeting te creëren heeft het weinig nut een apart meetinstrument te 
ontwikkelen voor een kleinere rechtbank. 

 
 
 

2. Heeft u initiatieven genomen om het bestaande systeem te verbeteren ? Zo ja, welke ? 
 
 

Het bestaande systeem geeft per 31 december 2020 voldoening voor deze rechtbank zodat bijsturing niet nodig wordt geacht.  
Dit wil echter niet zeggen dat een meetinstrument voor de werklast niet welkom of niet gewenst is. Integendeel, een verantwoord 
werkinstrument dat in alle rechtbanken hetzelfde zou zijn is belangrijk, zeker met het oog op de verzelfstandiging van justitie.   
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3. Geef de evolutie van de werklast sinds de werklastmeting weer. 
 

Zie boven. 
 
 
Jaar A-rol B-rol (rol van de eenzijdige 

verzoekschriften) 
C-rol (kort geding) F-rol (niet op de rol der 

verzoekschriften 
ingeschreven 
verzoekschriften 

Inleidingen Gewezen 
vonnissen en 
beschikking
en 

Inleidingen Gewezen 
vonnissen en 
beschikking
en 

Inleidingen Gewezen 
vonnissen en 
beschikking
en 

Inleidingen Gewezen 
vonnissen en 
beschikking
en 

2018 1609 
(waarvan 25 
betwiste 
schuldvorder
ingen) 

1909 221 232 27 62 243 376 

2019 1599 
(waarvan 15 
betwiste 
schuldvorder
ingen 

1857 282 321 12 49 - 276 

2020 1452 
(waarvan 21 
betwiste 
schuldvorder
ingen) 

1516 238 272 18 39 - 320 

 
 
Beschikkingen op basis van de artikels 747, 748, 750 Ger.W. (indicatie van het aantal pleitzaken): 
 
In 2018: 336 
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In 2019: 325 
In 2020: 358 
 
 
Cijfers inzake insolventie en vennootschappen 
 
 
Jaar Faillissementen Verzoeken GRP Vrijwillige 

ontbindingen: 
verzoekschriften 
homologatie 
vereffenaar21 

Gerechtelijke 
ontbindingen: 
vonnissen 
(onmiddellijke sluiting 
/ sluiting na 
vereffening) 

Openbaarmakingen 
Venn./ VZW’s 

Aangifte Dagv. Totaal 

2018 187 92 279 18 14 4 + 9 8266 
2019 221 139 360 22 6 73 + 4 8345 
2020 174 83 257 14 - 4 + 2 7019 
 
 
 
Werking KOIM 
 
Jaar Verwerkte stukken Aangemaakte dossiers met 

oproeping 
Verzendingen PDK Beslissingen verzending 

naar rechtbank22 
2018 772 365 78 - 
2019 619 473 121 - 
2020 462 341 86 - 
 
 
 
 

                                                
21 Geen volledig betrouwbare gegevens beschikbaar 
22 Geen betrouwbare gegevens beschikbaar 
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WERKLASTVERDELING 
 
1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van het rechtscollege verdeeld? 
 
 

De voorzitter wijst zelf de dossiers toe aan de kamers. Hij evalueert de moeilijkheidsgraad en houdt tevens rekening met de pleitduur bij de 
verdeling. Hij tracht in de mate van het mogelijke een specialisatie te bewerkstelligen maar de schaal van de rechtbank laat dit slechts in zeer 
beperkte mate toe.  

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

De magistraten werken hier zelf aan mee en stellen in samenwerking en onder toezicht van de voorzitter zelf hun rol per zitting op.  
 
 
 
3.  Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk?  Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces van de verdeling bij ? 
 
 

De voorzitter, zoals hierboven onder 2 uiteengezet. 
 

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

Op dit ogenblik stellen er zich in verband met de werklast geen bijzondere moeilijkheden.  
 

 
 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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- 36 - 

 

HOOFDSTUK VII :  EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 
 
 
 
[P.M.] 
 
 

D. RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
 

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

 

De ondernemingsrechtbank Leuven heeft geen eigen concept van de gerechtelijke achterstand. 

 
 
 

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

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

Kamer 1 
 

 Alle    

Kamer 2 
 

 
 

Alle    
 

Kamer 3 
 

 Alle    

Kamer 4 
 

 Alle    

Kamer 5  Alle    

Kamer 6  Alle    

 
 
In de regel blijft het mogelijk om binnen de vier tot acht maanden na de vraag tot vaststelling of na de laatste datum voor neerlegging van conclusies 
een rechtsdag te bepalen. Eerder uitzonderlijk laat de werklast dat niet toe.  
Op enkele uitzonderingen na kan de rechtsdag steeds binnen de twee maanden na de laatste conclusietermijn worden bepaald.  
 
 

2. Vindt u de huidige termijnen voor rechtsdagbepaling redelijk ?  
 

ZO JA : 
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Waarom ? 
 
Omdat deze termijnen voldoen aan de criteria die toelaten te stellen dat er geen achterstand is. 

 
 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken ? 
 
 
 
 
Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? 
   
De huidige toestand (op 31/12/2020) is aanvaardbaar. Kortere vaststellingstermijnen zijn niet mogelijk. Hoe korter de termijnen hoe meer de 
partijen om uitstel verzoeken wat een efficiënt zittingsbeheer verstoort.  
 
Het geringe aantal magistraten maakt de rechtbank uiteraard zeer kwetsbaar indien om een of andere reden één van hen uitvalt. 
 
 
Zo ja : hoe ? 

 
 
 

ZO NEEN 
 

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

 
 
 
 

3. Aantal gewezen vonnissen 
 
 
1.  Vermeld het aantal vonnissen dat het rechtscollege heeft gewezen tijdens de jaren T, T-1 en T-2 
 
 
 
Jaar Nieuwe zaken op A-rol Door eindvonnis afgehandelde zaken 
2018 (T-2) 1609 1909 
2019 (T-1) 1599 1857 
2020 (T) 1452 1516 
 
 
Jaar Door eindvonnis afgehandelde zaken Vonnissen alvorens 

recht te doen 
Rol van de 
eenzijdige 
verzoekschriften: 
gewezen vonnissen 
en beschikkingen 

Kort geding + 
marktpraktijken: 
gewezen 
beschikkingen en 
vonnissen 

Vonnissen over de 
grond van de zaak 

Doorhalingen en 
afstand van geding 

Weglatingen 

2018 (T-2) 1466 199 244 721 232 62 + 8 
2019 (T-1) 1455 218 184 651 321 49 + 14 
2020 (T) 1234 199 83 706 272 39 + 9 
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2.  Is de evolutie van deze cijfers kenmerkend en zo ja, voor welk(e) verschijnsel(en) ?  
 
Het aantal nieuwe zaken op de A-rol daalt al jaren lichtjes.  Het aantal door eindvonnis afgehandelde zaken overtreft steeds het aantal nieuwe zaken. 
 
 

II. OORZAKEN VAN DE VERTRAGING 
 
 

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

Er zijn geen noemenswaardige vertragingen in de procedures. Enkel de afwikkeling van deskundigenonderzoeken kan soms lang aanslepen.  
 
 
 

2. Welke algemene maatregelen suggereert u om deze oorzaken aan te pakken? 
 
 

Zie onder hoofdstuk VII D, gerechtelijke activiteit. 
 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
 



 
 

HOOFDSTUK VIII : DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 
 

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

a. binnen een maand 
 
 

b. tussen 1 maand en 2 maanden 
 
 

c. tussen 2 maanden en 3 maanden 
 
 

d. tussen 3 maanden en 6 maanden 
 
 

e. meer dan 6 maanden 
 
 

na het sluiten van de debatten. 
 

 
a. binnen een maand na het sluiten van de debatten: de grote meerderheid van de zaken (+/-95%) 
b. tussen 1 maand en 2 maanden na het sluiten van de debatten: een aantal zaken 
c. tussen 2 maanden en 3 maanden na het sluiten van de debatten: tijdelijk een aantal zaken 
d. tussen 3 maanden en 6 maanden na het sluiten van de debatten: tijdelijk een aantal zaken 
e. meer dan 6 maanden na het sluiten van de debatten: enkele zaken 

 
De achterstand in het beraad situeerde zich in 2020 bij één magistraat die een structurele achterstand heeft.  
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Deze situatie deed zich al in het verleden voor, doch toen werd de achterstand teniet gedaan aan de hand van een opgestelde planning in 
samenwerking met de voorzitter.  
Deze toestand is in de loop van 2020 geenszins opgelost in de mate dat de achterstand nog niet beperkt is tot twee maanden en dat nog 
steeds een aantal dossiers langer dan zes maanden in beraad zijn (toestand op 31 december 2020). 

 
 
 
Hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? 

 
 

De griffier van de kamer houdt een lijst bij van de zaken die in beraad werden genomen. Wanneer de termijn van beraad met meer dan één 
maand wordt overschreden wordt die lijst aan de voorzitter overgemaakt die controle uitoefent. De lijst wordt ook overgemaakt aan de 
procureur des Konings.  

 
 
 

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

Zo ja, welke ?   
 
 
Zie supra. 
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HOOFDSTUK IX : BESCHRIJVING  

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

 de werking van het rechtscollege te verbeteren, 

 de gerechtelijke achterstand weg te werken, 

 de naleving van de termijn van het beraad te waarborgen. 
 

 van de resultaten 
 
 
Beschrijf, in MAXIMUM 2 pagina’s de belangrijkste acties die zowel op het vlak van de planning als op dat van de uitvoering gedurende het 
betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om de werking van het rechtscollege te verbeteren, de gerechtelijke achterstand weg te werken en de 
naleving van de termijnen van het beraad te waarborgen.. Zet ook de behaalde resultaten uiteen.23 
 
 
 
1. Algemeen  
 
Zoals de vorige jaren, kon per 31 december 2020 worden vastgesteld dat de rechtbank geen achterstand in de behandeling heeft (input vergeleken met 
output). Op dit vlak dienden in de loop van het jaar bijgevolg geen bijzondere maatregelen te worden genomen. 

                                                
23  Volgende vragen kunnen u daarbij helpen: 

 Welke prioritaire objectieven moesten gedurende het betrokken kalenderjaar gehaald worden? Werden ze gehaald?  
 Wat betekent dat voor het rechtscollege en voor het publiek ? 
 Welke objectieven werden gedurende het betrollen kalenderjaar bepaald? Tegen welke periode zullen ze gehaald moeten worden(vooral welke in het volgende kalenderjaag)? 
 Passen ze in een hoger plan? Maken ze deel uit van een programma? Een project? 
 Is er een visie van hoe het rechtscollege er binnen een aantal jaren moeten uitzien ? Kennen alle personeelsleden die visie? Kunnen ze zich in deze visie vinden? 
 Zij er belangrijkste punten waaraan gedurende het betrokken kalenderjaar aandacht moest worden geschonken en die niet in de objectieven van het vorige kalenderjaar opgenomen waren? 

 



 
- 44 - 

In maart 2020 werd de rechtbank geconfronteerd met de Covid-19-pandemie. 
 
Er werd alles aan gedaan om de diensten van de rechtbank verder te laten functioneren. 
 
De griffiemedewerkers werden opgesplitst in bubbels.  Er werd een systeem geïmplementeerd waarbij telkens slechts één bubbel op het zelfde ogenblik 
aanwezig was in de rechtbank, om het risico op een infectie en een uitbraak binnen de rechtbank te vermijden en de continuïteit van de dienstverlening 
te verzekeren. 
 
Aan alle griffiemedewerkers werd de mogelijkheid geboden om te telewerken. 
 
De vergaderingen van het directiecomité werden online georganiseerd of uitgesteld. 
 
Er werden maatregelen genomen teneinde de zittingen “coronaproof” te laten plaatsvinden (schermen, handgel, mondmaskers, enz.).  De zittingen van 
de pleitkamers werden, na het uitbreken van de Covid-19-pandemie onverminderd verdergezet en nooit opgeschort.  De vastgestelde zaken op de 
zittingen werden hetzij in beraad genomen op basis van een schriftelijke behandeling, dan  wel, vanaf april 2020, na de behandeling van de zaak met 
pleidooien via videoconferentie (via de WEBEX-applicatie). 
 
Er is in 2020 binnen de rechtbank geen besmetting geweest met het virus.  Enkel de poetsdienst raakte besmet en diende tijdelijk vervangen te worden. 
 
De hierboven beschreven organisatie heeft wel als gevolg gehad dat er weinig marge was voor andere initiatieven binnen de rechtbank. 
 
 
2. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden – rechters-commissarissen – vereffening – gedelegeerde rechters.  
 
Geen bijzondere wijzigingen in 2020.  
 
Wat het handelsonderzoek (kamer voor ondernemingen in moeilijkheden) betreft is er op nationaal vlak een initiatief om tot een elektronische 
verwerking van een groot aantal knipperlichten te komen: het project KNICLI. Concrete resultaten heeft dit echter nog niet opgeleverd. Het zou 
nochtans een grote verbetering zijn indien de diverse databanken zouden kunnen gekoppeld worden zodat steeds up-to-date informatie beschikbaar is. 
Een bruikbaar instrument werd in het vooruitzicht gesteld voor het najaar 2019, doch kon in 2020 nog niet worden geïmplementeerd.  Op lokaal 
niveau werden bijgevolg geen initiatieven genomen, in afwachting van het nationaal instrument. 
  
In 2018 werd ook een aanvang gemaakt met de toepassing van de nieuwe ontbindingsprocedures (art. 182 W. Venn.) De selectie van de dossiers 
gebeurt door de griffie aan de hand van KBO-select en de geselecteerde dossiers worden behandeld door de derde kamer. Thans is dit beperkt tot de 
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vennootschappen die gedurende drie jaar hun jaarrekening niet hebben neergelegd of vennootschappen waarvoor er bijkomende inlichtingen zijn die 
een ontbinding kunnen verantwoorden.  
 
3. Faillissementskamer 
 
De opvolging van de faillissementen bleef een heikel punt. De invoering van het elektronisch faillissementsdossier vanaf 1 april 2017 biedt de 
opportuniteit om op dit vlak aanzienlijke vooruitgang te boeken. Thans is Regsol behoorlijk performant, en is er een permanente aanzet tot 
verbetering.  
 
4. Overmaken conclusies per e-mail  

Waar vroeger het overmaken van conclusies per e-mail bevorderd werd, o.m. door dit te vermelden in de beschikkingen op basis van art. 747 Ger.W. 
wordt nu de neerlegging via e-deposit gepromoot. Deze werkwijze houdt een aanzienlijke verbetering in omdat zo de conclusies en stukken digitaal ter 
beschikking zijn. De rechters hebben via hun laptop van justitie ook toegang tot TCKH en kunnen zo de conclusies, ook thuis, raadplegen.    

Het overmaken van stukken en conclusies per fax wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.  

5. Herstructurering griffie - werkprocessen.  
 
In de loop van 2013 werd de werking van de griffie aangepast om tot meer homogene blokken te komen en zo de dossierstroom te vereenvoudigen.  
Tegelijkertijd werd gestart met het opmaken van draaiboeken en werd ervoor gezorgd dat diverse taken door meerdere griffieleden gekend zijn.  
Deze werkwijze en denkoefening is een permanent proces en werd in 2020 verdergezet, wat op verschillende punten tot bijsturing en meer efficiëntie 
leidde. Ook de invoering van Regsol bracht mee dat de werkprocessen moesten worden bijgestuurd.  
 
6. MaCH 
 
De rechtbank wacht nog steeds op de implementatie van het systeem MaCH (Mammoet @ Central Hosting).  De invoering van dit systeem was 
aangekondigd voor het jaar 2020 doch heeft vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.  De invoering van MaCH zou bovendien zelfs tijdelijk on hold zijn 
gezet om de ontwikkelaars toe te laten voorafgaandelijk aan de verdere uitrol van het systeem nog een aantal verdere verbeteringen aan te brengen.  
De rechtbank werkte in 2019 en 2020 mee aan de ontwikkeling van een aantal modellen inzake faillissement, ten behoeve van een zgn. nationale kit 
van modellen die in het MaCH-systeem zullen worden opgenomen.   
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BIJLAGE:  
- statistieken TCKH over het jaar 2020 


