
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ONDERNEMINGSRECHTBANK LEUVEN 
WERKINGSVERSLAG 2021 

 

Goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering van de ondernemingsrechtbank  
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   STANDAARDFORMULIER VOOR DE REDACTIE VAN HET WERKINGSVERSLAG VAN EEN  

HOF OF RECHTBANK  
 

HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 
 
 

1. Vul onderstaande tabellen in  

 
Jaar T : 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)  

4 4 100 0 0,27 3,72 93 

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

       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        

5 Gerechtelijk stagiairs        

6 Referendarissen        

7 Beheersprofielen        

8 Griffiers  5 5 100 0 0,24 4,76 95,2 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

13 10,55 81,15 0 0,45 10,36 79,6 
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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 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

4 3,29 82,25      

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 
Rechters in sociale 
zaken 

       

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

30 39      

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 

       

 
 
Jaar T-1 : 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 %) 
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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 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

4 3,31 82,75 0 0   

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

       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        

5 Gerechtelijk stagiairs        

6 Referendarissen        

7 Beheersprofielen        

8 Griffiers  5 4,86 97,20 0 0,03 4,83 96,60 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

13 10,05 77,30 0 0,74 9,21 70,84 

 

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 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

4 3 75     

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 
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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 %) 

4 
Rechters in sociale 
zaken 

       

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

30 39      

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 

       

 
 
Jaar T-2 : 2019 
 
 

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)  

4 4 100 0 0   

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

       

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        

5 Gerechtelijk stagiairs        

6 Referendarissen        

7 Beheersprofielen        
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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 %) 

8 Griffiers  5 4,60 92 0 0,03 4,56 91,36 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

13 9,83 75,61 0 1,54 8.28 63,69 

 

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 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

4 3 75     

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 
Rechters in sociale 
zaken 

       

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

30 26      

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 

       

 
 
 

2. Zijn er nog andere belangrijke onbeschikbaarheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  
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Thematische verloven, zoals bijvoorbeeld moederschaps- of vaderschapsverlof. 
 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
 
Neen 
 
 
 
 

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. 
 
De ondernemingsrechtbank is sedert 1991 gevestigd in het bijgebouw bij het gerechtsgebouw van Leuven.  Het bijgebouw is gelegen in de 
Vaartstraat 5.  Het bijgebouw is helaas verouderd en onderging sedert de intrek van de rechtbank geen renovatie.  Dit gebouw voldoet helaas 
niet meer aan de huidige normen voor kantoorgebouwen.  De indeling van de lokalen is niet overzichtelijk.  Er is geen volwaardig onthaal.  De 
sanitaire voorzieningen zijn verouderd en vaak defect.  Er zijn onvoldoende vergaderzalen met verluchting en daglicht.  De gevel aan de 
linkerzijde van het gebouw is een blinde gevel, d.w.z. een gevel zonder ramen. E.e.a. heeft als gevolg dat deze zijde van het gebouw niet 
goed benut kan worden.  Op het gelijkvloers, in het rechtspersonenregister, zijn bovendien 4 personen tewerkgesteld in een archiefruimte 
zonder daglicht, en zonder behoorlijk ventilatiesysteem. 
De beveiliging kan voorts bezwaarlijk optimaal genoemd worden.  Er is immers geen “beveiligde zone” (met badgesysteem) in het bijgebouw.  
De signalisatie (bewegwijzering) is evenmin adequaat: in november 2018 werd een naamswijziging doorgevoerd.  De “rechtbanken van 
koophandel” werden “ondernemingsrechtbanken”.  De bewegwijzering in het gebouw verwijst per 31 december 2021 nog steeds naar 
“rechtbank van koophandel”, ondanks meerdere verzoeken tot aanpassing.  De toegang voor personen met een handicap is onvoldoende.  Er 
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is tevens onvoldoende parking voor de medewerkers die met de wagen komen, alsook voor de rechters in ondernemingszaken.  Deze 
laatsten kunnen op heden gebruik maken van de parking in het Luxemburgs college, doch deze situatie is precair.   
Tot slot, worden de gebouwen – voor zover mogelijk - wel goed onderhouden door de poetsdienst. 
 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 
Neen, de wetgeving over het welzijn op het werk wordt niet nageleefd.  Zoals hierboven vermeld, worden in het rechtspersonenregister 4 
personen tewerkgesteld in een archiefruimte zonder daglicht en zonder behoorlijk ventilatiesysteem.  Op verzoek van de voorzitter werd 
hieromtrent een verslag opgesteld door de preventieadviseur.  Ondanks herhaald aandringen bij de dienst New Infra en tijdens de 
vergaderingen inzake gebouwenbeheer, werd hiervoor vooralsnog geen oplossing geboden.  Het gebrek aan oplossing is het gevolg van 
plaatsgebrek op de Leuvense site, voor alle entiteiten gehuisvest aan het Smoldersplein, zo wordt gesteld. 
 

3. Is er een ontvangstbalie waar het publiek wordt voortgeholpen? 
 

Er is een ontvangstbalie in het gerechtsgebouw (hoofdgebouw).   Deze ontvangstbalie blijkt helaas in de namiddag (wanneer de zittingen van 
de ondernemingsrechtbank plaatsvinden) soms onbemand te zijn, omdat de onthaalmedewerkers (“covid hospitality” contracten) dienen bij te 
springen op de griffies van de rechtbank van eerste aanleg, die, naar eigen zeggen, met onderbezetting kampt. 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Neen 
 
 
 



 
- 8 - 

 

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: organogram 

 

 
 
 

Voorzitter 
K.KEULEN 

Hoofdgriffier 
L. VANGRONSVELD 

Max. extra 2 personen beheer 
F. VAN EYCKEN, VIO 
J. RASQUIN, rechter 

Max. extra 2 rechters  
(indien geen afdelingen) 

 J.KIPS, C. BROEKMANS 
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*Art. 19, wet van 18/02/2014 - invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 

 
 

 
GRIFFIE ROLLEN 

 

 
GRIFFIE INSOLVENTIE 

- 
KAMER VOOR 

ONDERNEMINGEN IN 
MOEILIJKHEDEN 

 

 
RECHTSPERSONEN- 

REGISTER 
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1° Kamer 
Algemene inleiding 

K. Keulen  
J. Rasquin 

6° Kamer 
Insolventie  

inleidingen & pleiten  
K. Keulen 

3° Kamer  
KOIM  

C. Broekmans 
J. Kips 

Plaatsvervangende rechters:  
D. De Maeseneer – V. Coigniez – Ph. Vanderveeren – B. Debruyn 

2° Kamer  
Pleitkamer 

J. Kips 

4° Kamer  
Pleitkamer 

C. Broekmans  

5° Kamer  
Pleitkamer 
J. Rasquin 

REGISTER 
RECHTSPERSONEN 
 

Procureur des Konings 
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RECHTERS IN ONDERNEMINGSZAKEN: 
 
    VAN EYCKEN Fernand  Voorzitter in ondernemingszaken 
 
    AERTS Kristien 
    ALAERTS Antoine 
    BRUGGEMANS  Jean-Paul 
    CAPONI Renzo 
    CLAES Inge 
    CLAES William 
    CORTEN Roger 
    DE BECKER Johan 
    DEVOS Ludo 
    DRIES Koenraad 
    GEERAERTS Yves 
    HEYNEN  Jacques 
    HOYDONCKX Danny 
    LEEMAN Boudewijn 
    MICHAUX Sabrina 
    NELISSEN Luc 
    PIJCKE Luc 
    POLAT Sonja 
    RIMANQUE Luc 
    RONSMANS Myriam 
    SCHIEPERS Danielle 
    SMOLDERS Ann 
    SMOLDERS Guido 
    SOMERS Valère 
    STROOBANT Jean 
    STRUYVEN Hans 
    SWINGS Rudolphe 
    THIELENS Rene 
    TIMMERMANS  Willy 
     VAN CALSTER Willem 
    VAN DEN EYNDE Paul 
    VAN DE VELDE                  Willem 
    VAN MELKEBEEK Wouter 
    VAN NUFFEL Peter 
    VAN SWIJGENHOVEN Ronald 
    VERHAEGEN Johny 
    VERMEEREN Walter 
    VRIENS                               Gust 
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Structuur griffie (per 31/12/2021) 
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RECHTSPERSONENREGISTER 
 

GRIFFIE INSOLVENTIE GRIFFIE ROLLEN 
 

ASSISTENTEN/MEDEWERKERS 
Alaerts Axel 
Leers Steven 
Stiers Linda 
Vandebroeck Peggy 
Van Kerckhoven Janis 
 

GRIFFIER 
Piot Carla  
4° Kamer 
3° Kamer KOIM 

GRIFFIER 
Lenaerts Cristel 
6° Kamer  
GRP 
Vereffeningen 

ASSISTENTEN/MEDEWERKERS 
Ceuppens Bart 
Marschal Patricia 
Nackaerts Lieve 
Peeters Daan 

GRIFFIER 
Vanhacht Katrien 
1° Kamer  
 

GRIFFIER 
Mans Sanne 
2° Kamer 
5° Kamer 

ASSISTENTEN/MEDEWERKERS 
Smets Greet 
Van der Perre Ann 
Van Houtven Raymond 
Wallenus Bérénice 
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2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar T (of de wekelijkse activiteiten voor de vrederechters en     
      politierechters). 
 

Dienstregeling op 01.09.2021 
 
Eerste kamer : elke dinsdag om 14.00 uur 
K. Keulen, voorzitter en J. Rasquin, 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 
C. Broekmans, rechter, collegiale kamer 
 
Vijfde kamer : elke maandag om 14.00 uur (enkel tweede helft van de maand) 
J. Rasquin, rechter, collegiale kamer  
 
Zesde kamer : elke donderdag om 14.00 uur 
K. Keulen, voorzitter, collegiale kamer : faillissementen – GRP - vereffeningen 
 
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 
  C. 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, 



 
- 16 - 

- elke 1ste, 2de, 3de en 4de woensdag van de maand, 
- elke 1ste, 2de, 3de en 4de vrijdag van de maand. 
 
Sluitingsvergaderingen : 
 
Worden gehouden elke 1ste vrijdag na de 15de van elke maand om 14.00 uur. 
 
Zittingen kamer voor vrijwillige vereffeningen  : 
 
- 1ste donderdag: W. Timmermans  
- 2de donderdag:  A. Alaerts 
- 3de donderdag:  J. Verhaegen 
- 4de donderdag:  D. Hoydonckx 
 
 
 

HOOFDSTUK 4  :  OVERLEGSTRUCTUREN 

 

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

 
 
 
 
 
 

Deelname Frequentie 

Algemene vergadering:  
De beroepsmagistraten komen onder voorzitterschap van de voorzitter 
regelmatig samen voor het bespreken van juridische vraagstukken, de 
dienstregeling, de verdeling van het werk en andere aangelegenheden die een 
rechtstreekse impact hebben op het functioneren van de magistraten. 

In 2021 werden twee algemene vergaderingen 
van de beroepsmagistraten gehouden, m.n. op 
19 maart 2021 en op 29 juni 2021. 
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Intern 
 

Vergaderingen van het directiecomité: 
Overleg en beslissingen nemen inzake het beheer van het rechtscollege 

In principe maandelijks, op de eerste dinsdag van 
de maand, doch hiervan werd soms afgeweken 
in functie van verlofdagen, quarantaine, ziekte, 
edm. 
In 2021 vonden vergaderingen van het dircom 
plaats op 5 januari 2021, 2 februari 2021, 2 maart 
2021, 4 mei 2021, 1 juni 2021, 29 juni 2021, 7 
september 2021, 12 oktober en 21 december 
2021 
 

Sectievergaderingen:  
Voor de magistraten van een bepaalde sectie in de rechtbank, voorgezeten door 
het hoofd van de sectie (insolventie, ontbindingen,…). 

NVT 

Overleg tussen: 
Voorzitter, Hoofdgriffier, afdelingsvoorzitters en afdelingsgriffiers 

De voorzitter en de hoofdgriffier overleggen 
dagelijks.   

Teamvergaderingen onder leiding van de hoofdgriffier De hoofdgriffier organiseert regelmatig 
teamvergadering per griffie (rollen, insolventie, 
RPR).   

 
Informeel overleg Er vindt regelmatig informeel overleg plaats 

tussen de beroepsmagistraten over juridische 
materies. 

 
 
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 

Overleg met het hof van beroep: 
- juridische thema’s,  
- kennis en informatie-uitwisseling  
- eenheid van de rechtspraak en uniforme procedures bevorderen.  
-  overleg gepleegd over nieuwe wetgeving en toekomstig wetgevende 

initiatieven 

Er kon in 2021 geen vergadering met het Hof van 
Beroep plaatsvinden o.w.v. de covid-crisis.  
Geplande vergaderingen dienden te worden 
uitgesteld. 

College van de hoven en rechtbanken: 
- Personeelsbeheer 
- Informatica-allocatiemodel  
- Bevraging standpunten werkprocessen en juridische materies 
- Opvolgen corona-berichten en richtlijnen 

Op 1 oktober 2021 werd door het CHR een 
algemene vergadering georganiseerd tijdens 
dewelke de tussentijdse resultaten van de 
werklastmeting (IAMAI) werden voorgesteld.   
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Verticaal 
 

Deelname Frequentie 

HRJ Er vond op 21 mei 2021 een exit meeting plaats 
ingevolge de audit van de 
ondernemingsrechtbanken wat betreft de 
evaluatie van beroepsmagistraten. 

 
 

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 en tot (eensgezinde) oplossingen of 
standpunten te komen. 

Er werden vergaderingen gehouden op 4 januari 
2021, 2 februari 2021, 15 maart 2021, 1 april 
2021, 12 mei 2021, 2 juni 2021, 8 september 
2021, op 29 september 2021, 21 december 2021 

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Er vond een overleg plaats op 6 oktober 2021. 
 
 
 
 
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 

Er vond een overleg met de minister van justitie 
en de voorzitters van de 
ondernemingsrechtbanken plaats op 16 februari 
2021 via Webex. 
 
Er vond een beheersvergadering plaats met de 
dienst New Infra op 24 maart 2021, op 18 juni 
2021, op 5 oktober 2021, op 22 december 2021. 

Balie: Er werden vergaderingen gehouden met de 
stafhouder en de voorzitters van de Leuvense 
entiteiten op 4 februari 2021 en op 9 september 
2021. 
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Deelname Frequentie 

Voorzitters van Leuvense entiteiten De voorzitters van de Leuvense entiteiten 
hebben maandelijks, na de zittingen van de 
arrondissementsrechtbank, de mogelijkheid om 
overleg te plegen.  Van deze mogelijkheid wordt 
steeds gebruik gemaakt. 

 
REGSOL Er vond een overleg plaats tussen Regsol en de 

voorzitters van de ondernemingsrechtbanken op 
22 november 2021. 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  Neen 
 
 

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.  

 
 
2. Cijfers per instantie  
  

                                                
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. 
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ONDERNEMINGSRECHTBANK 

 

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) 

 1303 
 

1466 
 

 Statistische 
gegevens niet 
beschikbaar 

Statistische gegevens 
niet beschikbaar 

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

 125 
 

111 
 

 Idem  Idem  

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

 856 
 

1160 
 

 Idem Idem 

4. Ontbindingen 
(Andere dan onder 5 bedoelde zaken) 

 43 
 

33 
 

 Idem Idem 

5. Kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

 275 
 

  Idem Idem 

6. Dienst rechtspersonen  11624   Idem Idem  

 
 
 
  

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) 
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4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ?  

 
Zo ja:  
 
Er zijn voorlopig geen statistische gegevens beschikbaar betreffende de doorlooptijden.   
 
De rechtbank kan zich wel een ruw idee vormen van de doorlooptijden aan de hand van de rechtsdagbepalingen.   
 
In de regel blijft het binnen Orb. Leuven mogelijk om binnen een termijn van 4 à 8 maanden na de vraag tot vaststelling een rechtsdag te 
bepalen.  De rechtsdag kan, op enkele uitzonderingen na, steeds binnen de twee maanden na de laatste conclusietermijn worden bepaald. 
 
Deze situatie is aanvaardbaar.  Kortere vaststellingstermijnen zijn niet mogelijk voor zaken die in staat gesteld dienen te worden.   
 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken ?  
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Er werd binnen Orb. Leuven geen historische achterstand als dusdanig opgebouwd.  Indien het kader van magistraten voltallig is, de zetelende 
magistraten beschikken over de kwaliteiten waarover een magistraat behoort te beschikken, en er zich geen uitzonderlijke voorvallen voordoen, 
kunnen het tempo van behandeling van de zaken en de doorlooptijden in principe worden aangehouden. 

 
 
Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? 
 
Zo ja : hoe ?  De termijn van uitspraak in één kamer – die om diverse (o.m. historische) redenen te lang is - dient te worden verbeterd.  
 
 
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 ? 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Het geringe aantal magistraten maakt de rechtbank kwetsbaar.  Indien één magistraat (i.e. 25 % van het kader) tijdelijk uitvalt, kan het tempo niet 
gehandhaafd worden. 
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HOOFDSTUK 6  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 
 
 

1. WERKLASTMETING 
 

 
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, en 2. die rechters en personeelsleden objectief te 
verdelen over de diverse hoven en rechtbanken.  Dit personeelsallocatiemodel bevat twee modules, zijnde 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 het voornemen 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? 
 
 De voorzitter wijst zelf de dossiers toe aan de kamers. Zij evalueert de moeilijkheidsgraad en houdt tevens rekening met de pleitduur bij de 

verdeling. Zij 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 verdeling gebeurt door de voorzitter, zoals hierboven uiteengezet.  De voorzitter stuurt zelf bij, wanneer nodig.  Binnen het directiecomité, 

waarin alle magistraten aanwezig zijn, kan dit thema desgevallend worden besproken indien bijsturing nodig is. 
 
 
4.  Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 
 

 Er stellen zich op dit ogenblik geen bijzondere moeilijkheden in verband met de werkverdeling. 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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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 
 

 
Alle overige zaken 

 
27 

 
6 

 
6 

 
47 (37 + 8 na 
onttrekking + 2 pvv. 
rechter) 

 
na het sluiten van de debatten. 
 
 
 

2. Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
 
Ja. 
In 2021 werd aan de griffie de hernieuwde instructie gegeven om art. 770 Ger. W. strikt toe te passen.   
Ook de voorzitter zal onder meer de paragrafen §3, 4 en 5 van voormeld artikel toepassen. 
 
 

Indien niet, hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? Werden er andere (bijvoorbeeld informele) 
initiatieven genomen? 
 

Er werden informele gesprekken gevoerd met de voorzitter van de kamer die kampt met een te lange termijn van beraad, als gevolg van 
diverse (historische) omstandigheden.  Er wordt gezamenlijk en in overleg gestreefd naar verbetering. 
 
 

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: 
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 0  1 →5 >5 →10 >10 
 
Aantal 
magistraten 
 

  
1 

  

 
 
 
 

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 

   

 
 

- bij de periodieke evaluatie van de magistraat? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 
 
Aantal 
 

 
0 

   

 
 

- in het kader van een benoemings- of aanwijzingsprocedure?  
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 
 
Aantal 
 

 
0 
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5. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 

 
Zo ja, welke ? 
 
Neen. 
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HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN  
 
 
Momenteel nog niet van toepassing 
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HOOFDSTUK 9: HET KWALITEITSBELEID 
 
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.  
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.  
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Binnen uw entiteit: 
 

1. Welke initiatieven zijn er genomen om de kwaliteit en efficiëntie van uw entiteit te verbeteren?  
 
 
Achterstand in het beraad 
Er is in 2021 gewerkt aan de achterstand in het beraad van een kamer van de rechtbank.  8 zaken werden door het Hof van Cassatie aan de rechter 
onttrokken op grond van art. 652 Ger. W.   Deze zaken werden onverwijld opnieuw vastgesteld en afgehandeld door de andere kamers van de 
rechtbank. 
 
Gebouwenbeheer - Welzijn 
Er werden diverse rondgangen georganiseerd met de gebouwenbeheerder en de dienst New Infra.  De luchtkwaliteit werd gemeten in het RPR. 
 
Diverse lokalen en griffies werden grondig opgeruimd en de indeling werd herschikt.  Een grote hoeveelheid oud IT-materiaal, oud meubilair en 
rommel werden afgevoerd. Kopieermachines werden uit de griffielokalen gehaald en in een afzonderlijke lokaal, hetzij op de gang geplaatst, teneinde 
contact met fijn stof te beperken en lawaaihinder te reduceren. De bibliotheek van de rechtbank werd verplaatst naar een ander lokaal.  Orde en 
netheid werden als principes vooropgesteld, in het kader van de goede werking van de rechtbank en het welzijn van de medewerkers.  Een beter 
welzijn leidt tot betere kwaliteit en efficiëntie. 
 
De bureaus van de rechters werden in (iets) betere lokalen ondergebracht, waar meer daglicht aanwezig is. 
 
Telewerk 
Op 20 september 2021 werd het voorstel van het directiecomité inzake telewerk door het basisoverlegcomité (BOC) goedgekeurd.  Regulier en 
incidenteel telewerk werden ingevoerd voor alle medewerkers van de rechtbank.  Het telewerk kan bijdragen aan een betere work-life balance, en 
bijgevolg tevens aan meer tevredenheid, en wederom meer kwaliteit en meer efficiëntie binnen de entiteit.   
 
KOIM 
Er werd gestart met het verbeteren van de werking van de KOIM.  Er zal een leidraad “KOIM” worden opgesteld, alsook vernieuwde 
modelformulieren.  Deze operatie is eind 2021 nog niet afgerond, doch zal worden verdergezet door o.m. een referendaris die in 2021 werd 
aangeworven en die vanaf 4 januari 2022 zal worden tewerkgesteld binnen de rechtbank.   
 
Curatoren 
Er werden afspraken gemaakt met de curatoren, die belangrijke stakeholders zijn waar de rechtbank mee in aanraking komt.  Deze afspraken 
hadden onder meer betrekking op het aanstellings- en pensioneringsbeleid en op het gebruik van standaard modellen. 
 
RIO’s 



 
- 32 - 

Aan de rechters in ondernemingszaken werd duidelijkheid verstrekt omtrent omzendbrief 174 Rev 2 en de vergoedingen waarop zij aanspraak 
kunnen maken. 
De RIO’s werden voorts bij herhaling gewezen op het belang van opleiding, op de punten die zij dienen te behalen en op het interessante (digitale) 
aanbod van het IGO.  Bij de hernieuwing van de mandaten zal worden gecontroleerd of de nodige punten al dan niet werden behaald. 
 
Intern overleg 
De vergaderingen van het dircom werden op meer structurele wijze georganiseerd, teneinde in een beter en efficiënter overleg te voorzien. 
 
Financieel 
Er werden door een aantal medewerkers opleidingen gevolgd om zich vertrouwd te maken met SAP Fedcom, het nieuwe systeem inzake 
budgetbeheer dat in voege trad ter vervanging van het CGAB-systeem. 
 
HR 
Er werden nieuwe medewerkers aangeworven voor het RPR teneinde deze dienst te versterken, gelet op een toekomstige pensionering. 
Er kon een referendaris worden aangeworven die in januari 2022 zal starten. 
Voorts werd een zoektocht naar een attaché managementondersteuning opgestart, doch leverde uiteindelijk geen kandidaat op.  De selectie- en 
aanwervingsprocedure zal worden heropgestart. 
De uitrol van Persopoint (voorzien voor 1 februari 2022) werd voorbereid.  Er werden hierover diverse opleidingen gevolgd. 
 
Divers 
Er werd een gedeelde opslagruimte aangemaakt voor documenten die relevant zijn voor de leden van het dircom, met het oog op continuïteit in de 
werking van de rechtbank.  Er werd een standaard e-mail signature ingevoerd voor alle medewerkers van de rechtbank, met het oog op een meer 
uniforme en professionele uitstraling. Er werd informatie toegevoegd op de website van de rechtbank.  Er werd overleg gepleegd met de 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel.  Er werd een opleiding georganiseerd inzake het gebruik van KniCli.   Er werd een aanvang 
gemaakt met het ter beschikking stellen en uitwisselen van modellen en templates door de beroepsmagistraten.   
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HOOFDSTUK 10: INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 
1. Op welke wijze gebeurt de interne communicatie en de communicatie met de buitenwereld (persmagistraat, website,…)? 
 
 

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 - Nee  

Iudexnet Ja - Nee  

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

Ja - Nee  

Infosessies, opleidingen, … Ja - Nee  

Nieuwsbrief   

Andere Ja - Nee Fysiek overleg 

 
 

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 – Nee 
 

 

Persbericht Ja - Nee  

Persconferentie Ja - Nee  

Deelname aan events (jobbeurzen, Ja - Nee Er worden jaarlijks stages 
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lezingen, goed doel, …) aangeboden aan studenten van 
KUL via de plaatsingsdienst van de 
KUL. 

Sociale media 
 Twitter 
 Facebook 
 LinkedIn 
 Instagram 
 YouTube 

 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
 

 
Orb. Leuven stelt zich de vraag of 
het creëren van social media 
accounts per entiteit (49 
directiecomités van de zetel + de 
directiecomités van het OM) niet 
leidt tot een “verrommeling” van het 
gerechtelijk landschap. 
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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 
• Strafrechtelijk misdrijf 

Datum 
instellen 
tuchtpro
cedure 

Werd een 
ordemaatregel 
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 
tuchtrechtbank 
of 
tuchtrechtbank 
in beroep en 
datum van die 
beslissing 

Magistraat/         
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Gerechtspersoneel 

Magistraat/ 

Gerechtspersoneel 

        

         

 

2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 
 

Er werden in 2021 geen tuchtmaatregelen genomen lastens magistraten of gerechtspersoneel. 

Er werd in 2021 wel toepassing gemaakt van art. 652 Ger. W.: 8 dossiers werden aan een kamer onttrokken door het Hof van Cassatie.  

 

B. DEONTOLOGIE 
 

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

 
Op het vlak van deontologie werden geen bijzondere initiatieven genomen.  Aangezien alle magistraten aanwezig zijn op de vergaderingen van het 
directiecomité kunnen problematieken inzake deontologie steeds daar aangekaart en besproken worden.  Er hebben zich in 2021 geen 
problematieken op dit vlak voorgedaan. 
 
Alle magistraten binnen de rechtbank zijn vertrouwd met de deontologische gids voor de magistraten opgesteld door de HRJ.   
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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?  

 

De ondernemingsrechtbank Leuven heeft geen afdelingen. 

 


